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 اإلهداء

  .ا اهللـــــن حػظفؿـــــــإىل من أمر اهلل باإلحسان والرّب إلقفؿا، والدّي الؽرميق

 . ( اليت كانت خري معني لي يف رحؾيت العؾؿقــةمـملعتصإىل زوجيت الغالقة )أم ا

 ة.ـــن باجلامعة اإلدالمقـــــــول الدوــــن يف كؾقة أصـــــإىل أداتذتي املدردق

 ر وعؾوم الؼرآن.ــإىل رفاق دربي وأحبائي رالب الدرادات العؾقا يف قسم التػسق

 ة اخلضراء.ــــوالؽتقب وة اإلدالمقة،ــــــإىل إخواني األعزاء يف مسجدي الصح

 ة واجلفاد.ــإىل أرواح ذفدائـا األبطال الذون دطروا بدمائفم أروع آوات البطول

اهلل هلم الـجاة من قبضة عدوهم يف صـػؼة )وفـاء    إىل أدرانا األبطال الذون كتب

 ًا إلخوانفم من خؾػفم. ـوأدأله تعاىل أن وؽتب فرجًا قروبم(،3122األحرار عام

 ن األبطال املرابطني يف دبقل اهلل نصرهم اهلل.إىل اجملاهدو

 إىل كل هؤالء أهدي هذا البحث وأسأله تعاىل أن ينفع به املسلمني
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 الشكر والتقدير 
أمحد اهلل تعاىل وأذكره وأثين علوه اخلري ؽله على ؿا ؿّن بهه علهّي وق هر علهى   هام      

 فذا اؾبحث و جنازه.

، واعرتاػهًا باؾضضه    (ُ)(ْشُكر اؾنَّاَس ال َقْشهكر اهلله ْن ال َق: ) َؿواـطالؼًا ؿن حدقث اؾنيب 

شهر   ضضولة اؾهدؽتو   قهاحم ومهوا ؼادهح ه حضظهه اهلل ه ا        ؾ ألفله أتقدم باؾشكر واؾتقدقر

ين به ؿن علح وـصح وتوجوه و  ذاا روال ػرتة اإلذهرا   على فذه اؾرداؾة على ؿا أؽرؿ

نة ا ناؼشة ؽما أذكر عضوي جل، وزان ح ناتهجع  ذؾك يف ؿ، ػجزاه اهلل خري اجلزاء، و

 ة فذا اؾبحث ا تواضع، هههههههههههعلى تضضلهما بقبول ؿناؼش

زفدي ومد أبو ـعمة وػضولة اؾدؽتو : عبد اؾرمحن قودف اجلم   ػضولة اؾدؽتو :

 .حضظهما اهلل

أتاحه    ثح أتوجه باؾشكر واؾتقدقر   ىل جاؿعة اؾطهر واؾنقاء  اجلاؿعهة اإلدهالؿوة اؾه    

 ؾي ػرصة اؾد ادة ػوها  ممثلة  بكلوة أصول اؾدقن.

وؽههذؾك اؾشههكر ؿوصههول ؾضضههولة اؾههدؽتو :  قههاحم األدههط ، وؾصهههري األدههتاذ: عبههد    

 اجلواا األدط ، وؾلشوخ: عبد اؾبادط األدط .

ؽما أتقهدم ززقه  ذهكري ؾهعي: عو هى ومهد اؾعقهاا، وؾفخهوة األػاضه  يف وزا ة          

 األوؼا  اإلدالؿوة.

ر ؽ  َؿْن أددى ؾي ؿعروػًا ؿن ـصح أو توجوه أو غري ذؾك، ػلهح ؿين جزقه  اؾشهكر   وأذك

 واؾثناء واؾدعاء هلح بأن قنضع اهلل بهح، وقبا ك يف أعما فح.

 .وعلى آؾه وصحبه أمجعني اؾلهح ودلح وبا ك على دودـا ومد ىوصل

 
 

 

                                                 

 .ْْٓص، ُْٓٗح، جاء في الشكر لمف أحسف ا إليؾ : مااب: األطعمة، بتاب( سنف الترمذم ك1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 : مقدمةال

، ـ بػو نوكسػنا بػيف الكعػد كالكعيػدائر األمـ بالقرآف المجيػد، كوػك  الحمد  الذم شرفنا عمى س 

كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، الغني الحميد، كأشيد أف محمدنا عبده كرسكلو، الػداعي 

  :أما بعدكعمى آلو كأصحابو  إلى التكحيد، 

بػيف يديػو مػف جعمػو مصػدوا لمػا  ، إذـ عمػى سػائر الكتػبفإف ا تعالى ود فٌضؿ القرآف الكري     

سػبعة أحػرؼ كمػف ، كمف كجكه توضيمو كمزاياه ما اختيص بو مف إنزالو عمػى الكتاب كمييمنا عميو

 عمى أكسع المغػات، كظػٌؿ محركسػان  ، فجاء ميصر فان ، ك تكوؿ ا بحوظو كترتيموالقرآنية اءاتالقر ثـ 

كلقػد حيظػي بالرعايػة كالعنايػة فػي ، األحػكاؿ مف الزيػادة كالنقصػاف كالتبػديؿ عمػى مػر الزمػاف كتقمٌػب

كؿ زماف، فاعتنى العمماء بو كبعمكمو كبتوسيره، ككاف عمـ القراءات مف أبرز تمؾ العمـك كأوػدميا، 

، كتمقكه مف منبعو الصػافي، كبمػا أف القػرآف  الصحابة عف رسكؿ ا فيك أكؿ عمـ أخذه 

ألواظػػو، كوراءتػػو، ممػػا دفػػع إلػػى ويػػاـ نػػزؿ بػػ حرؼ متعػػددة، فقػػد اختمػػؼ الصػػحابة فػػي ضػػبط 

عمـ يميز القراءة الصحيحة المتكاترة مف الشاذة، كيحمي ألواظ القرآف مػف التحريػؼ كالتبػديؿ 

  دفعا لمخالؼ بيف المسمميف.

كلقػػد اعتنػػى الموسػػػركف بعمػػـ القػػراءات، كعػػػدكه مػػف أىػػػـ العمػػـك التػػي يحتػػػاج إلييػػا الموسػػػر، 
سػػير، كمػػف الػػذيف بػػرزكا فػػي ىػػذا العمػػـ ا،مػػاـ السػػمروندم، كجعمػػكه الخػػادـ األمػػيف لعمػػـ التو

كيظيػػر ذلػػؾ جميػػا فػػي توسػػيره المسػػمى   بحػػر العمػػـك   ف حببػػتي أف أوػػؼ عمػػى القػػراءات فػػي 
توسػػيره ضػػمف رسػػالة عمميػػة محكمػػة، بعنػػكاف   ا،مػػاـ السػػمروندم كمنيجػػو فػػي القػػراءات فػػي 

     .توسيره 
     .و خير المعين...وا المستعانأن يعينني، فإن والعمي القدير أسأل  
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 : أىمية الموضوع :أوالا 
 -:نقاط أذكر بعضيا فيما يميتتمخص أىمية المكضكع في       

 أف البحث يتعمؽ بدستكر األمة الخالد كىك القرآف الكريـ. .ُ

 شدة تعمؽ القراءات القرآنية بتوسير القرآف الكريـ. .ِ

القػػػرآف الكػػػريـ كتوسػػػيره، كبيػػػاف القػػػػراءات الكشػػػؼ عػػػف عػػػالـ جميػػػؿ لػػػو أثػػػر كبيػػػر فػػػي خدمػػػة  .ّ

 كتكجيييا.

 أف ا،ماـ السمروندم متبحر في عمـك شتى، في الوقو كالحديث كالمغة كالتوسير كالقراءات.  .ْ

 
 اا: مسوغات اختيار الموضوع :نيثا

 -التالية: تعكد أسباب اختيار المكضكع إلى البنكد

  اره.في اختي به رئيسه ما ذكرتو مف أىمية لممكضكع سب .ُ

تعمقي الشػديد بعمػـ القػراءات كمادتيػا، حتػى أننػي أجػد نوسػي متشػكوا لهطػالع عمػى ىػذا العمػـ  .ِ

 كتعممو كفيمو.

 اشتماؿ ىذا التوسير عمى مادة عممية مويدة في القراءات تستحؽ الدراسة كالبحث. .ّ

 العناية بعمماء القراءات كمف باب أكلى االعتراؼ بالوضؿ ألىمو. .ْ

ىذا المكضكع، فدفعني ذلؾ إلى تناكؿ ىذا البحث ألضيؼ جديػدان إلػى عدـ كجكد دراسة حكؿ  .ٓ

 المكتبة ا،سالمية.  

 -ثالثاا: أىداف الدراسة:
 -ىناؾ أىداؼ لمدراسة أذكر أىميا فيما يمي: 

 التعرؼ عمى أنكاع القراءات التي استعرضيا ا،ماـ السمروندم في توسيره.. ُ
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 لمقراءات كاالحتجاج ليا كتكجيييا. بياف منيج ا،ماـ السمروندم في عرضو. ِ

 التعرؼ عمى كيوية نسبة القراءات لقارئيا عند ا،ماـ السمروندم.. ّ

 .بياف شخصية ا،ماـ السمروندم كما تميزت بو. ْ

 رابعاا: الدراسات السابقة :
 

بعد البحث، كسؤاؿ ذكم الش ف كاالختصاص، كمراسػمة مركػز الممػؾ فيصػؿ لمبحػكث فػي    
 عربية السعكدية، تكصمت إلى عدـ كجكد أم دراسة سابقة ليذا المكضكع. المممكة ال

كلكف ىنالؾ رسالة دكتكراة في جامعة أتاتكرؾ تحت عنكاف  أبك الميث السمروندم كمنيجو في 
توسيره  لمباحث إسػحاؽ يػايزجي، كىػي بالمغػة التركيػة، كلكػف رسػالتي فػي منيجػو فػي القػراءات 

 طبيعة رسالتي كالرسالة السابقة.خاصة، فيذا يكحي بوارؽ بيف 
 

 خامساا: منيج البحث:

 كتابة اآليات القرآنية بالرسـ العثماني، معزكة إلى سكرىا.  .ُ

مػػػف حيػػػث  ،عمييػػػا مػػػا اسػػػتطعت العممػػػاء حكػػػـبيػػػاف تخػػػريج األحاديػػػث النبكيػػػة الشػػػريوة، ك  .ِ
إلػػى البخػػارم كمسػػمـ، فػػإنني أكتوػػي بػػالعزك إلييمػػا أك  الصػػحة كالضػػعؼ، إال مػػا كػػاف فػػي 

 كاحدو منيما.

المراجػػع، إال إذا  حػػرص عمػػى اختيػػار المصػػادر األصػػيمة، كعػػدـ المجػػكء إلػػى البػػديؿ مػػفال .ّ
  كرة.أك عند الضر  كانت طبيعة النص تسمح بذلؾ،

(، كالتعرؼ عمى منيجو في عرض القراءات بالتوصيؿ. .ْ  وراءة توسيره )بحر العمـك

 بياف منيج ا،ماـ السمروندم في عزك القراءات. .ٓ

السػػػػمروندم جػػػػكع إلػػػػى كتػػػػب التػػػػاريا كالسػػػػير مػػػػف أجػػػػؿ الكوػػػػكؼ عمػػػػى عصػػػػر ا،مػػػػاـ الر  .ٔ
 كترجمتو. 

 الرجكع إلى أميات كتب المغة  لبياف معاني  الموردات الغريبة. .ٕ
 .غمكريف الكارد ذكرىـ في البحثعمؿ تراجـ لألعالـ الم .ٖ
 بياف منيج ا،ماـ السمروندم في تكجيو القراءات كترجيح بعضيا عمى بعض. .ٗ
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      -دساً: خطت انبحث:سا
 ًخاتًح عهى اننذٌ انتانً:فصٌل ، ًأزتعح تًيٍداشتًم ىرا انثذث عهى يقديح ثى 

 

 تًيٍذ

 ًقفاث يع انقشاءاث

 -ًفٍو:          

 انتعسٌف تانقساءاخ انقسآنٍح. :أًلً 

 أزكاٌ انقساءج انصذٍذح. ثانٍا:

 أنٌاع انقساءاخ انقسآنٍح. ثانثا:

 فً تفسٍس انقسآٌ انكسٌى. أىًٍح انقساءاخ سابعا:

 

 انفصم األًل

 ًعصشه ًحٍاتو انعهًٍت  تشجًت اإلياو انسًشقنذي

 -ًفٍو ثالثح يثادث:             

 .تشجًت اإلياو انسًشقنذيانًبحث األًل: 

 ثالثح يطانة:ًفٍو 

 اسًو ًنسثو ًكنٍتو.: األًل انًطهب     

 يٌنده ًنشأتو.: انثانً انًطهب     

 ًفاتو. :نثانثانًطهب ا     

 

 .عصش اإلياو انسًشقنذيانًبحث انثانً: 

 :يطانة حًفٍو ثالث

 انذانح انسٍاسٍح ًانفكسٌح. األًل: انًطهب    

 انذانح اإلجتًاعٍح. :انثانً انًطهب    

 انذانح انثقافٍح. انثانث: انًطهب    

 

 



 المقدمة

 

 ش       

 حٍاة اإلياو انسًشقنذي انعهًٍت.: انثانثانًبحث 

 تعح يطانة:ًفٍو أز             

 زدالتو انعهًٍح فً طهة انعهى. انًطهب األًل:    

 شٌٍخو ًتاليٍره. انًطهب انثانً:   

 عقٍدتو ًيرىثو انفقيً. انًطهب انثانث:   

 آثازه انعهًٍح ًيؤنفاتو. انًطهب انثانث:   

 

 انفصم انثانً

 انقشاءاث فً تفسٍش اإلياو انسًشقنذي

 -:يثذثاًٌفٍو            

 أنٌاع انقشاءاث انتً استعشضيا فً تفسٍشه.ألًل: انًبحث ا

 :يطانة حًفٍو ثالث          

 انقساءاخ انًتٌاتسج. انًطهب األًل:  

 انقساءاخ انصذٍذح. انًطهب انثانً:  

 انقساءاخ انشاذج. انًطهب انثانث:  

 

 ينيجو فً نسبت انقشاءاث ألصحابيا.انًبحث انثانً: 

 :يطانةأزتعح ًفٍو       

 نسثح انقساءج إنى صادثيا تاسًو. هب األًل:انًط

 نسثح انقساءج ألىم انثهد. انًطهب انثانً:

 ذكس انقساءج غٍس ينسٌتح ألدد. انًطهب انثانث:

 ذكس انقساءج ينسٌتح إنى انعايح أً انجًاعح. :انشابعانًطهب 

 انفصم انثانث

 انتٌجٍو ًانتشجٍح ًالختٍاس عنذ انسًشقنذي 

 -:ًفٍو يثذثاٌ        

  .ينيجو فً تٌجٍو انقشاءاث: ألًلانًبحث ا     

 :يطانةخًسح ًفٍو            
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 تعسٌف انتٌجٍو ًزأي انعهًاء فٍو. انًطهب األًل:    

 تٌجٍو انقساءاخ تانًأثٌز. انًطهب انثانً:    

 تٌجٍو انقساءاخ تانهغح انعستٍح.      انًطهب انثانث:    

 اخ تأدكاو انتالًج.تٌجٍو انقساء :شابعانًطهب ان    

 ذكسه نهقساءاخ دًٌ تٌجٍو. :خايسانًطهب ان    

 .ينيجو فً تشجٍح ًاختٍاس انقشاءاث: ثانًانًبحث ان 

 ًفٍو يطهثاٌ:          

 تعسٌف انتسجٍخ ًاالختٍاز ًزأي انعهًاء فٍيًا. انًطهب األًل:              

 .د انسًسقنديانتسجٍخ ًاالختٍاز عن :انًطهب انثانً              

 

 انشابعانفصم 

 انقشاءاث عنذ انسًشقنذي فً انًٍزاٌ

 -ًفٍو يثذثاٌ:      

 .يا ٌحسب نهسًشقنذي: ألًلانًبحث ا     

 .يا ٌؤخز عهٍو: ثانًانًبحث ان     

 الخاتمة

 وتوصيات. فييا أبرز ما توصمت إليو من نتائج أذكر 

   ترجم ليم ثم لآليات ثم لؤلحاديث ثم لؤلعبلم المفيرساا ثم أضع

 ت.لمموضوعا

  صادر والمراجعبالم ثبتاا أضعثم. 

 .ثم أضع ممخص الرسالة بالمغتين العربية واإلنجميزية 

 



 
 





 



 

 

 

 

 

 التمييد

 القراءات وقفات مع 

 :ما يميويشتمل عمى               

 راءاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتع: أوالا 

 صحيحػػػػػػػػػػػػػػػةراءة الػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػأركاف ال :اا ـــــــــــــــــثاني

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات القرآنيػػػػػػػػػػػػػكاع القػػػػػػػػػػػػػأن: اا ــــــــثالث

 ريـي توسير القرآف الكأىمية القراءات ف: رابعاا 
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 :: تعريف القراءات القرآنيةالمطمب األول

وىػٍرءان كًوػراءىةن كويٍرآنػان فيػك  وىػرىأى  القراءات ىي جمػع وػراءة كىػي مصػدر وػرأ، يقػاؿ: انقشاءاث نغت:
سى  ،: دارىسىوي كوىارىأىهي ميقارىأةن كًورىاءن  ،: تىالىهي ، أممف وىرىأىةو كويٌراءو كواًرًئيفى واًرلءه  (ُ)في القراءىةً كالقىر اءي: الحى

 . 

 -كيستعمؿ ىذا الموظ لعدة معافو منيا:

. يقػاؿ : مػا وػرأٍت ىػذه الناوػةي معنىػى الجمػع، أم برىٍأتي الشػيءى ويٍرآنػان وىػيقاؿ:  الجمع والضم: .1
منى رىًحمييا عمى الكلىدً  (ّ)وطُّ ، إذا لـ يضطـٌ  (ِ)سى

ألىنو يجمع السُّػكىر  ؛ويٍرآنان القرآف  كسمي ،(ْ)

ػػمُّيا ــوق إ   ﴿كوكلػػو تعػػالى ،(ٓ)فيىضي ــوق َوققْرآَن ــا َجْمَع عمينػػا  إف أم  ،[ُٕ :القيامػػة ]﴾نَّ َعَمْيَن
 . (ٔ) جمع ىذا القرآف في صدرؾ حتى تقرأه

كلػػـ  ،ماتػػوكتتبػػع كم ،كنطػػؽ بيػػا ،تتبػػع كمماتػػو نظػػران  أم قػػرآفاللكتػػاب ك اأ وػػر  :يقػػاؿ الــتبلوة: .2
القػرآف نطػؽ ب لواظيػا عػف نظػر  كاآليػة مػف ،( بالقراءة الصػامتة)حديثان  كسميت ،ينطؽ بيا

 .(ٕ)أك عف حوظ فيك وارئ
 

 :القراءات اصطبلحاا 
 لقد تعددت تعريوات العمماء لمقراءات أذكر منيا:

القػػراءات ىػػي اخػػتالؼ ألوػػاظ الػػكحي المػػذككر فػػي    :-رحمػػو ا- (ٖ)وػػاؿ ا،مػػاـ الزركشػػي .ُ
(ٗ) .....امكتبة الحركؼ، أك كيويتيا، مف تخويؼ، كتثقيؿ، كغيرى

 . 

                                                 

 .(ِٔ/ُ) آبادم محمد بف يعقكب الويركز، القامكس المحيط :انظر (1)

سمى: ىي الجمدة الرويقة التي يككف فييا الرحـ، كيككف فييا الرحـ. انظر تاج العركس مف جكاىر القامكس،  (ِ)
 (.ِٔٗ/ّٖ، مادة سمك )محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ

 (.ٖٖ/ّ. انظر: البداية في غريب الحديث كاألثر )يضطـ: مف الجمع أم لـ يجمع رحميا جنيف (ّ)
 .(َِٗ/ٗ) أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم ،تيذيب المغة :انظر (4)
 .(ِٖ/ُ) لساف العرب :انظر (5)
 (.ٖٔ/ِْ)محمد بف جرير الطبرم  ،القرآفآم ت كيؿ  عفجامع البياف  (6)
 .(ِِٕ/ِ) المعجـ الكسيط، إبراىيـ مصطوى :انظر (7)
كىػػػك عػػػالـ فػػػي التوسػػػير  قْٕٓكلػػػد سػػػنة  ،د ا بػػػف بيػػػادر الزركشػػػي المكصػػػميمحمػػػد بػػػف عبػػػالزركشػػػي:  (8)

، . انظػر: طبقػات الموسػريفقْٕٗكانت كفاتػو فػي سػنة ، ك كدرس كأفتى فاضالن  أديبان  أصكليان  كاف فقييان  ،كالحديث
 (.ّّٓ/ٔ)بف العماد الحنبمي ، اشذرات الذىب في أخبار مف ذىب (،َِّ/ُ) أحمد بف محمد الداكدم

 .(ُّٖ/ُ)،ماـ الزركشي ، االبرىاف في عمـك القرآف (9)
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(ُ)واؿ ا،ماـ ابف الجزرم .ِ
 ،ىػي عمػـ بكيويػة أداء كممػات القػرءاف  القػراءات  :-رحمػو ا- 

 .(ِ) كاختالفيا بعزك الناومة
(ّ)وػػاؿ ا،مػػاـ البنػػا الػػدمياطي .ّ

عمػػـ القػػراءة عمػػـ يعمػػـ منػػو اتوػػاؽ النػػاوميف    :-رحمػػو ا-  
كغيػػر  ،كالوصػػؿ كالكصػػؿكاخػػتالفيـ فػػي الحػػذؼ كا،ثبػػات كالتحريػػؾ كالتسػػكيف  ،لكتػػاب ا

 .(ْ) كغيره مف حيث السماع  ،مف ىيئة النطؽ كا،بداؿ ذلؾ
مخالوػػا بػػو  ،ذىب يػػذىب إليػػو إمػػاـ مػػف أئمػػة القػػراءمػػ   :-رحمػػو ا-وػػاؿ ا،مػػاـ الزروػػاني  .ْ

كانت ىذه المخالوة سكاء  ،مع اتواؽ الركايات كالطرؽ عنو ،غيره في النطؽ بالقرآف الكريـ
 .(ٓ) ي نطؽ ىيئاتيافي نطؽ الحركؼ أـ ف

 
 -السابقة نالحظ ما يمي: اتوير مف خالؿ النظر في التعك 
 لمختمؼ فيياأف ا،ماميف الزركشي كالزرواني ود اوتصرا في تعريويما عمى األلواظ ا .1

دكف المتوؽ عمييا، كمما يؤخذ عمييما أنيما أغوال وضية العزك، كالمشافية، كالسماع، مما 
، كلقد ذكر ا،ماـ ابف الجزرم ذلؾ فػي تعريوػو باب االجتياد القراءات تدخؿ تحت يكىـ أف

المقػرئ العػالـ بيػا ركاىػا مشػافية، فمػك حوػظ التيسػير مػثالن لػيس لػو أف يقػرئ   :لممقرئ فقػاؿ
ف أشػػياء ال تحكػػـ إال بالسػػماع آبػػو مسمسػػالن؛ ألف فػػي القػػر  بمػػا فيػػو إف لػػـ يشػػافيو مػػف شػػكفو

  .(ٔ) كالمشافية

                                                 

 ُٕٓحمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد الحػػافظ ا،مػػاـ المقػػرئ شػػمس الػػديف ابػػف الجػػزرم، كلػػد سػػنة مابػػف الجػػزرم:  (ُ)
مقػػراء سػػماىا دار القػػرآف كأوػػرأ النػػاس، كعػػيف لقضػػاء ت، كعمػػر مدرسػػة لءاالقػػراعمػػـ بدمشػػؽ، كتوقػػو بيػػا، كبػػرز فػػي 

، الضػكء الالمػع ألىػؿ (ِٖ/ِ)بف حجر العسػقالني ، ارمٍ مر ب نباء العي انظر: إنباء الغي  ق.ّّٖكمات سنة  ،الشاـ
 (.          ِٓٓ/ٗ)شمس الديف السخاكم  ،القرف التاسع

 .ُّ، ابف الجزرم، صمنجد المقرئيف كمرشد الطالبيف (2)
)شياب الديف( عالـ مشػارؾ فػي  ءحمد الدمياطي الشافعي، الشيير بالبناأحمد بف محمد بف أبنا الدمياطي: ال (3)

سػػنة  مػػات بيػػا أفكلػػد بػػدمياط، كنشػػ  بيػػا، ثػػـ ارتحػػؿ إلػػى القػػاىرة، ثػػـ جػػاكر المدينػػة إلػػى  ،فػػي أنػػكاع مػػف العمػػـك
 (. ُٕ/ِ)معجـ المؤلويف  (،َِْ/ُ) لمزركمي ،األعالـ :انظرق. ُُُٕ

 .ٔ، صالدمياطيالبنا  ،القراءات األربعة عشر فيإتحاؼ فضالء البشر  (4)
 .(ّّٔ/ُ)لزرواني محمد ا ،مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف (5)
 .ُّص كمرشد الطالبيف منجد المقرئيف (ٔ)
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 ،مف عمـ بيا أداء المقرئك  في تعريؼ المقرئ  البنا الدمياطي فقاؿ  كما اشترط ذلؾ ا،ماـ
امتنػػػع عميػػػو إوػػػراؤه بمػػػا فيػػػو إف لػػػـ يشػػػافيو مػػػف شػػػكفو بػػػو  كركاىػػػا مشػػػافية فمػػػك حوػػػظ كتابػػػان 

"ال يحكـ إال بالسماع كالمشافية ألف في القراءة شيئان  ؛مسمسالن 
(ُ) 

بالنسػػبة لتعريػػؼ ا،مػػاـ ابػػف  طكيػػؿ، لكنػػو تعريػػؼ أف تعريػػؼ ا،مػػاـ البنػػا الػػدمياطي مقبػػكؿ .ِ
 الجزرم.

تعريؼ ا،ماـ ابػف : ىك الذم يختاره الباحث كيراه جامعان كشامالن لجميع التعريواتالتعريؼ  .ّ
أنو أكد عمى وضية ميمة حريػة بالتنبيػو عمييػا أال كىػي اعتمػاد القػراءات ك الجزرم، السيما 

كسػػػػمعيا، كأخػػػػذىا مشػػػػافية عػػػػف القرآنيػػػػة عمػػػػى السػػػػماع كالمشػػػػافية، كالتمقػػػػي عمػػػػف تمقاىػػػػا 
كىذه القضية  ،، كىذا أحد الوركؽ الدويقة بيف القراءة كالحديثشيكخو، مسمسالن إلى النبي

عمى الرغـ مما ليػا مػف أىميػة كبيػرة إال أف كثيػران مػف النػاس يغومػكف عنيػا، كيظػف بعضػيـ 
ء كالػػتالكة، أنػػو إف حوػػظ بعػػض متػػكف القػػراءات، كوػػرأ بعػػض الكتػػب الخاصػػة بػػالقراءة كاألدا
كىػذا أمػر  ،أصبح وارئان، كبإمكانػو أف يقػرئ النػاس كيعمميػـ مػا أخػذه عػف الكتػب كالصػحؼ

خطير لما لو مف عكاوب كخيمة؛ فعمى مريد القراءة، كمتعمـ أحكاميا أف يعرؼ عمف ي خػذ 
(ِ) الكيوية الصحيحة التي يقرأ بيا كتاب ا تعالى ذلؾ، كعمف يتمقى

 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 

 .ٔ،ٕص في القراءات األربعة عشر إتحاؼ فضالء البشر (ُ)

 (.ُّٗ/ِ)اذ الدكتكر فضؿ حسف عباس ألست، اإتقاف البرىاف في عمـك القرآف :انظر (ِ)
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 :صحيحةأركان القراءة ال :لمطمب الثانيا
، ا تعػالى، فػي كالمػو المنىػزؿ عمػى رسػكلو محمػد  مػف كحػي متكاترةقراءات القرآنية الال

اء قػر  الػكحي ا،ليػي أكالن، ثػـ حمميػا ال، غير التبميغ كالتمقي كالتعميـ، فمصدرىا رفال مدخؿ فييا لبش
كػػؿ مقػػاييس  متػػكاترةحققػػت لمقػػراءات القرآنيػػة الكوػػد ت ،ىا عمػػى مػػا يقتضػػيو ذلػػؾ مػػف ضػػكابطك فنشػػر 

 .كحتى يكمنا ىذاالضبط التاـ كالتكثيؽ الكامؿ، في كؿ مراحؿ انتقاليا مف الكحي 
ـ إف القراء كثركا كتوروكا في البالد كانتشركا كخمويـ أمـ بعد أمـ ، عرفت طبقاتيـ، كاختموت  ث

ة كالدرايػة، كمػنيـ المقتصػر عمػى كصػؼ مػف صواتيـ، فكػاف مػنيـ المػتقف لمػتالكة المشػيكر بالركايػ
كوػػؿ  الضػػبط، كاتسػػع الخػػرؽ، ككػػاد الباطػػؿ يمتػػبس  ،ىػػذه األكصػػاؼ، ككثػػر بيػػنيـ لػػذلؾ االخػػتالؼ

 ،كبينػػكا الحػػؽ المػػراد ،بػػالحؽ، فقػػاـ جيابػػذة عممػػاء األمػػة، كصػػناديد األئمػػة، فبػػالغكا فػػي االجتيػػاد
، ...، كميزكا بيف المشيكر كالشاذ، كالصػحيح كجمعكا الحركؼ كالقراءات، كعزكا الكجكه كالركايات

(ُ)... كأركاف فصمكىا ىا،ك مب صكؿ أص
  

(ِ)كلقد كاف أكؿ مف أصؿ أركانان لبياف القراءة المقبكلة عف غيرىا ىك ابف مجاىد
 رحمو ا  

 .(ٓ)ةثالثال كذكر األركاف ، (ْ)ا،ماـ مكي مف بعده ذلؾ بيف كما، (ّ)فليا ثالثة أركا كجعؿ

، ككافقػت أحػد المصػاحؼ كؿ وراءة كافقت العربيػة كلػك بكجػو ا،ماـ ابف الجزرم:   ؿيقك ك 
، كال يحؿ إنكارىا ،تي ال يجكز ردىا، فيي القراءة الصحيحة الكصح سندىا ،العثمانية كلك احتماال

يػػا، سػػكاء كانػػت عػػف ككجػػب عمػػى النػػاس وبكل ،بػػؿ ىػػي مػػف األحػػرؼ السػػبعة التػػي نػػزؿ بيػػا القػػرآف
، كمتػػى اختػػؿ ركػػف مػػف ىػػذه أـ عػػف غيػػرىـ مػػف األئمػػة المقبػػكليف، عػػف العشػػرة ، أـةاألئمػػة السػػبع
، سكاء كانت عف السبعة أـ عمف ىك أكبر مؽ عمييا ضعيوة أك شاذة أك باطمةأط ،األركاف الثالثة

     (ٔ)... منيـ

                                                 

 .(ُٖ/ُ)ابف الجزرم ، النشر في القراءات العشر (ُ)

كاف شيا ك  ،قِْٓأكؿ مف سبع السبعة، كلد سنة ، أحمد بف مكسى بف العباس أبك بكر المقرئابف مجاىد:  (ِ)
 أبػكنظػر: تػاريا بغػداد، ا .ببغػداد قِّْسػنة  مػات رحمػو اا، ككاف ثقة بصػيران بػالقراءات كعمميػ ،القراء في كوتو
 .(ّٔ/ٕ) بكر البغدادم

 ، كىك مف تعميؽ شكوي ضيؼ محقؽ الكتاب.كما بعدىا ُٗابف مجاىد صفي القراءات:  السبعةانظر:  (ّ)

 ،كسكف ورطبة ،كانتقؿ إلى األندلس ،أبك محمد أصمو مف القيركاف المقرئ ،مكي بف أبي طالب القيسي :مكي (ْ)
 ، شػػػػمس الػػػػديف الػػػػذىبيسػػػػير أعػػػػالـ النػػػػبالء. قّْٕتػػػػكفي سػػػػنة ، ءاتاعمػػػػـك القػػػػر كىػػػػك مػػػػف أىػػػػؿ التبحػػػػر فػػػػي 

(ُٕ/ُٓٗ .) 

 .ُٓمكي بف أبي طالب، ص، ا،بانة عف معاني القراءاتانظر:  (ٓ)

 .(ٗ/ُ) في القراءات العشر النشر (ٔ)
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 :الصحيحة ليا ثبلثة أركان، وىي ومن خبلل أقوال العمماء، يتضح لنا أن القراءة
 :من الوجوه : موافقة العربية ولو بوجوولاأل الركن 

لكجػوو  أف تكػكف مكافقػة متػكاترةلزامػان لمقػراءة الكػاف لػذلؾ القرآف الكريـ نػزؿ بمسػافو عربػي مبػيف، 
مجمعػان عميػو أـ مختموػان فيػو كىػذا ىػك اختيػار  ،سػكاء كػاف أفصػح أـ كػاف فصػيحان  مف كجكه النحػك،

ثػـ وبميػا ، أىػؿ النحػك بعػض مػف وػراءة أنكرىػا فكػـ ،(ُ)كلػك بكجػو المحققيف في ركػف مكافقػة العربيػة

َفتقوبقوا ِإَلـى َبـاِرِئكقْم َفـاْقتقمقوا َأْنفقَسـكقْم َذِلكقـْم َخْيـر  ﴿:مف وكلو تعػالى (كـبارئٍ )كإسكاف  اآلخر،البعض 

 .[ْٓالبقرة: ] ﴾َلكقْم ِعْنَد َباِرِئكقْم َفتَاَب َعَمْيكقْم ِإنَّوق ىقَو التَّوَّابق الرَِّحيمق 
عمػػى  حكمػػان  ينبغػػي أف تكػػكف القػراءة الصػػحيحة ألف ؛بإنكػػارىـؤخػػذ يال أنػػو  كالػذم يػػراه الباحػػث

 .ليس العكس إذ القرآف ىك المصدر األكؿ الوتباس وكاعد المغةك  ،القكاعد المغكية
 لقػػراءة أبػػي (ّ)بعػػد أف عقػػب عمػػى إنكػػار سػػيبكيو:  (ِ)ا،مػػاـ أبػػك عمػػرك الػػدانيكىػػذا مػػا والػػو 
األداء كىػػك الػػذم  كا،سػػكاف أصػػح فػػي النقػػؿ كأكثػػر فػػي)  (ْ)كـ، حػػيف أسػػكف بػػارئٍ عمػػرك البصػػرم

التسػكيف فػي   (ٕ)كمنع المبػرد عند توسيره ليذه اآلية:  .. (ٔ)كلقد واؿ أبك حياف، (ٓ)(خذ بوآختاره ك ا
ألف أبػا عمػرك  ؛لحػف، كمػا ذىػب إليػو لػيس بشػيءفي حركة ا،عراب ، كزعـ أف وراءة أبي عمػرك 

                                                 

 (.َُ/ُ) في القراءات العشر النشر (ُ)

شػػيا المقػػرئيف، كلػػد سػػنة ، بػػابف الصػػيرفيؼ فػػي زمانػػو المعػػرك ، عثمػػاف بػػف سػػعيد األمػػكمأبػػك عمػػرك الػػداني:  (ِ)
 ق.ْْْكفاتػػو سػػنة ككانػػت ، كػػاف يقػػكؿ مػػا رأيػػت شػػيئان إال كتبتػػو كال كتبتػػو إال حوظتػػو كال حوظتػػو فنسػػيتو ،قُّٕ
 (.ِِٓ/ُغاية النياية في طبقات القراء، ابف الجزرم )انظر: 

كوػػػدـ  قُْٖمػػػف بسػػػط عمػػػـ النحػػػك، كلػػػد سػػػنة  ىػػػك عمػػػرك بػػػف عثمػػػاف أبػػػك بشػػػر، إمػػػاـ النحػػػاة كأكؿسػػػيبكيو:  (ّ)
 .قَُٖسػػنة ، تػكفي جمػػيالن  ككػاف أنيقػان ، رائحػة التوػػاح تعنػػي بالوارسػية (سػيبكيو، ك)البصػرة، فمػـز الخميػػؿ بػف أحمػػد

 .(ُٖ/ٓ) انظر: األعالـ
 (.ّّٗ/ُفي القراءات العشر) النشر وراءة متكاترة، انظر:  (ْ)

 .(َُ/ُ)المرجع السابؽ (ٓ)
كلػد سػنة  ،صاحب التصانيؼ البديعةعالـ مصر، ك  ،األندلسي الشافعي محمد بف يكسؼ بف حيافف: أبك حيا (ٔ)

  (. ِٕٔ/ُ) مذىبيمعجـ المحدثيف، ل ق. انظر:ْٕٓكفي سنة ، تأخذ عف عمماء األندلس كمصر ق، ْٓٔسنة 

، فػػي زمانػػو ببغػػدادمحمػػد بػػف يزيػػد بػػف عبػػد األكبػػر األزدم البصػػرم أبػػك العبػػاس المبػػرد إمػػاـ العربيػػة المبػػرد:  (ٕ)
، كلػػو ككتػػاب الخػػط كاليجػػاء ،ككتػػاب القػػكافي ،مبػػرد مػػف المصػػنوات: كتػػاب االشػػتقاؽكلمق، ِٖٓكتػػكفي آخػػر سػػنة 

 (.ُُْ/ٓ) خميؿ بف أيبؾ الصودمأيضان إعراب القرآف الكريـ. انظر: الكافي بالكافيات، 
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   (ُ)... كلغة العرب تكافقو عمى ذلؾ ، فإنكار المبرد لذلؾ منكر ، ب ثر عف رسكؿ ا لـ يقرأ إال
ككػالـ  ، تعػالى فإف عممػاء النحػك إنمػا اسػتمدكا وكاعػده مػف كتػاب ا :يقكؿ الدكتكر الزروانيك 
 ، فػػإذا ثبتػػت ورآنيػػة القػػرآف بالركايػػة المقبكلػػة كػػاف القػػرآف ىػػك الحكػػـ عمػػىككػػالـ العػػرب  رسػػكلو

، ال أف نرجػع نحػف بػالقرآف ككجب أف يرجعكا ىـ بقكاعدىـ إليػو، مماء النحك كما وع دكا مف وكاعدع
ىمػػػػاالن لألصػػػػؿ فػػػػي كجػػػػكب المخالوػػػػة نحكميػػػػا فيػػػػو إلػػػى وكاعػػػػدىـ ػػػػا ل يػػػػة كاج ال كػػػػاف ذلػػػػؾ عكسن ، كاج

 .(ِ)الرعاية 

ــِو َواتَّققــوا المَّــَو الَّــ﴿: وكلػػو تعػػالىكمػػف القػػراءات التػػي ردىػػا بعػػض أىػػؿ المغػػة  ِذي َتَســاَءلقوَن ِب

ـى : )قكلػػػوف، [ُ:النسػػػاء]﴾َواأْلَْرَحـــامَ  النحػػػاة  بعػػػض عػػػارضكلقػػػد  ،يقػػػرأ بالنصػػػب كالخوػػػض (كاألرحػػػا
بإعادة حرؼ  بحجة أنو ال يجكز عطؼ االسـ الظاىر عمى الضمير المجركر إالبالخوض القراءة 
ا القػارئ بيػا، أمػا الككفيػكف نيػـ أبطمػكا ىػذه القػراءة، كلحنػك إكىذا ىك مذىب البصرييف حيث  ،الجر

 .(ّ)فمقد أجازكا الخوض كاحتجكا ب ف القارئ أضمر الخافض كصححكا واعدتيـ
ـه الػكاكي لمقسػـ ك :  ليػذه القػراءة بقكلػو (ْ)كما احػتج السػميف الحمبػي ىػك خوػضه بحػرًؼ القسػـ ميٍقسىػ

 .(ٓ)  ﴾اا يبَ قِ رَ  مْ يكق مَ عَ  انَ كَ  إنَّ اَ ﴿ ىك: ، كجكابي القسـبو
 وػػػراءةعػػػف التػػػابعيف كذكػػػر  ب نيػػػا ركيػػػتوندم لصػػػحة ىػػػذه القػػػراءة احػػػتج ا،مػػػاـ السػػػمر  ككػػػذلؾ

 .(ٕ) بعد أف ذكر مذىب عمماء النحك في رد القراءة (ٔ)النخعي إبراىيـ
إذا ثبتت ورآنية وراءة مف القراءات، فػال يجػكز ردىػا بعمػـ النحػك أك غيػره، إنو  :كخالصة القكؿ

 -غالبػان -، كىػذا مػا اعتمػد عميػوافػؽ مػع القػراءة القرآنيػةبمػا يتك  النحكيػةالقاعػدة  تصػاغ بؿ يجب أف
 ا،ماـ السمروندم في توسيره، أثناء عرضو لمقراءات.

                                                 

 .(ّٓٔ/ُلبحر المحيط: أبك حياف األندلسي )ا (ُ)

 .(ِِْ/ُ) ي عمـك القرآفف مناىؿ العرفاف (ِ)

 .(ُُٖ/ُ) حسيف بف أحمد بف خالكيو، الحجة في القراءات السبعةانظر:   (ّ)

يعػرؼ بالسػميف الحمبػي ثػـ المصػرم ك  ،شػياب الػديف أبػك العبػاس أحمػد بػف يكسػؼ بػف محمػدالسميف الحمبي:  (ْ)
ىب فػػػػي أخبػػػػار مػػػػف ذىػػػػب انظػػػػر: شػػػػذرات الػػػػذ .قٕٔٓسػػػػنة كتػػػػكفي بالقػػػػاىرة  ،الوقيػػػػو المقػػػػرئالشػػػػافعي النحػػػػكم 

(ٔ/ُٕٖ .) 
 . (ْٓٓ/ّ)لمسميف الحمبي  ،لدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكفا (ٓ)

إبراىيـ بف يزيد بف ويس النخعي الككفي، ورأ عمى األسكد بف يزيد كعمقمة بف ويس، كورأ إبراىيـ النخعي:  (ٔ)
 (.ِٖ/ُء )ق. انظر: غاية النياية في طبقات القرأٗعميو سميماف األعمش، تكفي 

، أبك الميث السمروندم ) (ٕ)   (.َّْ/ُانظر: بحر العمـك
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 :الركن الثاني: أن تكون مطابقة ألحد المصاحف العثمانية ولو تقديراا 
 ،إلػػى األمصػػار عثمػػافأم أف القػػراءة يجػػب أف تكافػػؽ أحػػد المصػػاحؼ العثمانيػػة، التػػي أرسػػميا 

ف ثبتػػػت فإنيػػػا منسػػػكخة بالعرضػػػة ترة عػػػف النبػػػي ؿ وػػػراءة خالوػػػت ىػػػذا الرسػػػـ ال تيعػػػٌد متػػكافكػػ ، كاج
كمثػػاؿ ، مقبكلػػةتكػػكف  -كلػػك خالوػػت البػػاوي-، ككػػؿ وػػراءة كافقػػت أحػػد المصػػاحؼ العثمانيػػة األخيػػرة
ــداا﴿   :وػػراءة ابػػف عػػامر لقكلػػو ا تعػػػالىذلػػؾ:  ــالقوْا اتََّخــَذ الموــوق َوَل بغيػػر   ،[ُُٔقػػرة: الب] ... ﴾ َق

فػػػػػػي بزيػػػػػػادة البػػػػػػاء   ،[ُْٖآؿ عمػػػػػػراف: ] ﴾ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ     ... ﴿، كوكلػػػػػػو تعػػػػػػالى: (ُ)كاك
 .، فإف ذلؾ ثابت في المصحؼ الشامي(ِ)االسميف

ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ            ...﴿فػي وكلػو تعػالى ككذلؾ وراءة ابف كثيػر

 .(ّ)إف ذلؾ ثابت في المصحؼ المكي، فزيادة )مف(ب، [ََُالتكبة: ] ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ٹ  ٹ  ڤ        ٹٹٹٹ
ة تمؾ األمصار عمػى اختموت المصاحؼ فييا فكردت القراءة عف أئم فيذه األمثمة كغيرىا التي

فػي شػيء مػف المصػاحؼ العثمانيػة لكانػت  االخػتالؼ مكجػكدان  ، فمػك لػـ يكػف ذلػؾمكافقة مصػحويـ
 .القراءة بذلؾ شاذة لمخالوتيا الرسـ المجمع عميو

، كسػػي تي الحػػديث (ْ)وندم احػػتج لمعديػػد مػػف القػػراءات لمكافقتيػػا لرسػػـ المصػػحؼكا،مػػاـ السػػمر 
 . (ٓ)عف ذلؾ الحقان في فصؿ تكجيو القراءات

إذ مكافقػة الرسػـ وػد ، فقصػدكا بػذلؾ مػا يكافػؽ الرسػـ كلػك احتمػاالن ( ولـو تقـديراا أما وػكؿ األئمػة )
نحػك وكلػو تعػالى:  يػة.حتمالااللمكافقػة كىػك ا ، كود تكػكف تقػديران كىك المكافقة الصريحة ككف تحقيقان ت

، فقػػػراءة الحػػػذؼ المصػػػاحؼفإنػػػو كتػػػب بغيػػػر ألػػػؼ فػػػي جميػػػع  ،[ّالواتحػػػة: ] ﴾َمِمـــِك َيـــْوِم الـــدّْينِ ﴿

                                                 

 (.َِِ/ِ) النشر في القراءات العشر :انظروراءة متكاترة، ( 1)

 (.ِْٓ/ِ) المرجع السابؽ :انظروراءة متكاترة،  (ِ)

 (.ُُٗ/ُداني )(، كىي وراءة متكاترة انظر: التيسير في القراءات السبع، أبك عمرك الُٔ/ُالمرجع السابؽ ) (ّ)

(ُ/ُُٗ.) 

 .( كغيرىإْ، ْٔ/ّبحر العمـك ) :انظر (ْ)

 .ٖٓانظر: الرسالة ص  (ٓ)
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كوػػػراءة األلػػػؼ محتممػػػة تقػػػديرا كمػػػا كتػػػب ، [ِالن ػػػاس: ] ﴾اسِ النَّـــ كِ ِمـــمَ ﴿ كمػػػا كتػػػب ان قػػػيحقتحتممػػػو ت

 . (ُ) لؼ حذفت اختصاران ، فتككف األ[ِٔآؿ عمراف: ] ﴾كِ مْ المق  كَ الِ مَ ﴿
 [ّٕ :الطػكر](المصيطرون) فمثالن كممةكيمحؽ بيذا الركف ما خالؼ الرسـ كجاء عمى األصؿ، 

، كعػدلكا عػف السػيف بالصاد المبدلة مف السػيف امفمقد كتب كؿ مني [ٔ: الواتحة] (الصراط) ككممة -
ف خالوػػػػت الرسػػػـ مػػػػف كجػػػػو-التػػػي ىػػػػي األصػػػػؿ لتكػػػكف وػػػػراءة السػػػػيف  تػػػػت عمػػػػى األصػػػػؿ وػػػد أ -كاج

لوػات ذلػؾ كعػدت وػراءة غيػر السػيف مخالوػة لمرسػـ  ،كلك كتب ذلؾ بالسيف عمى األصػؿ، فيعتدالف
   . (ِ)كاألصؿ

يقكؿ ا،ماـ مخالوة صريح الرسـ في أمرو ىيِّف  كما أف ىناؾ أمران آخر يمحؽ بيذا الركف، كىك
ك ثابػت أك محػذكؼ أك مػى أف مخػالؼ صػريح الرسػـ فػي حػرؼ مػدغـ أك مبػدؿ أع  ابف الجزرم: 

، أال تػػرل أنيػػـ لػػـ يعػػدكا القػػراءة بػػو ككردت مشػػيكرة مستواضػػةال يعػػد مخالوػػا إذا ثبتػػت  ،نحػػك ذلػػؾ
  (ْ)(حينالِ ن الَصــِمــ ونَ كقــوأَ )، كوػػراءة [َٕ:الكيػػؼ](ّ)(َفــبَل َتْســأَْلِني)إثبػػات يػػاءات الزكائػػد كحػػذؼ يػػاء 

 الخػالؼ فػإفنحػك ذلػؾ ك  ،[ِْالتكػكير:] (ٓ)(ِب ِبَضـِنين  َوَما ىقَو َعَمى اْلَغيْ )كالظاء مف  ،[َُالمنافقكف:]
، إذ ىػػػك وريػػػب يرجػػػع إلػػػى معنػػػى كاحػػػد كتمشػػػيو صػػػحة القػػػراءة كشػػػيرتيا كتمقييػػػا فػػػي ذلػػػؾ يغتوػػػر

 .(ٔ) بالقبكؿ
مػػف حػػركؼ  كاحػػدان  كانػػت حرفػػان زيػػادة كممػػة كنقصػػانيا كتقػػديميا كت خيرىػػا حتػػى كلػػك  أمػػا وضػػية

، كىذا ىك الحد الواصػؿ فػي حقيقػة ال يسكغ مخالوة الرسـ فيو الكممة، فإف حكمو في حكـ المعاني
 .(ٕ)اتباع الرسـ كمخالوتو

 
 :الركن الثالث: أن تكون متواترة عن الرسول

                                                 

 .(ُٔ/ُ) النشر في القراءات العشر :انظر (ُ)

 .(ُٕ/ُ) النشر في القراءات العشر :انظر(ِ)

 .(ُِّ/ِالمرجع السابؽ ) :انظروراءة متكاترة،  (ّ)

 (.ُُِ/ُسبع )انظر: التيسير في القراءات ال وراءة متكاترة، (ْ)

 .(ّٖٗ/ِ) النشر في القراءات العشر :انظروراءة متكاترة،  (ٓ)
 (.ُٖ،ُٕ/ُ)المرجع السابؽ  (ٔ)

 .(ُٕ،ُٖ/ُالمرجع السابؽ ) (ٕ)
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الكػػذب عػػف مػػثميـ، كىػػذا إلػػى رسػػكؿ ا  أم أف يػػركم القػػراءة جمػػػاعة يستحيػػػؿ تكاطػػػؤىـ عمػػى
كتكػكف مػع ذلػؾ مشػيكرة ال عمػة وادحػة، كمػف غيػر شػذكذ ك  ، دكف انقطاع في التكاتر أك ا،سناد

 .(ُ)عند أئمة ىذا الش ف الضابطيف لو غير معدكدة عندىـ مف الغمط أك مما شذ بو بعضيـ
 

وػػد اتوقػػكا، أمػػا فػػي ىػػذا الػػركف فقػػد انقسػػمكا كعنػػد النظػػر فػػي الػػركنيف السػػابقيف نجػػد أف العممػػاء 
 :وسميفعمى 
 
ف التػػكاتر شػػرط فػػي أ كاتر، بػػؿ نجػػدىـ وػػد اعتبػػركافمقػػد اشػػترط عممػػاء ىػػذا القسػػـ التػػ :األول ســمالق

ـ عػػػدإف  :اكوػػػالك  ،(ّ)كالنػػػكيرم  (ِ)ابػػػف الحاجػػػب :ذلػػػؾ كمػػػف العممػػػاء الػػػذيف اشػػػترطكا، ثبػػكت القػػػرآف
وػػد سػػبقيـ فػػي ك  ،،جمػػاع الوقيػػاء كالمحػػدثيف مخػػالؼ وػػكؿ حػػادث اشػػتراط التػػكاتر فػػي ثبػػكت القػػرآف

كلػػـ  ،كغيػػرىـ ،(ٔ)كالنػػككم ، (ٓ)كابػػف عطيػػة ،(ْ)بػػرابػػف عبػػد ال ذلػػؾ عػػدد كبيػػر مػػف العممػػاء، كمػػنيـ
أف القػػرآف ال يثبػػت إال بػػالتكاتر، كأف مػػا كتبعػػو بعضػػيـ، كحجػػتيـ  بػػف أبػػي طالػػب يخػػالؼ إال مكػػي

  . (ٕ)ورآف بوجاء مجيء اآلحاد ال يثبت 
 

                                                 

 .(ُّّ/ُ) مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف :انظر (ُ)

صػاحب )المعجػػـ الدمشػقي،  المحػدث البػػارع، عػز الػديف عمػر بػػف محمػد بػف منصػكر األمينػػي، :ابػف الحاجػب (ِ)
فػي أخبػار  شػذرات الػذىب :انظػرق. َّٔتػكفي  ،ميف الدكلػة صػاحب بصػرلأل كاف جده منصكر حاجبان الكبير(، 
 .(َّٕ/ِِسير أعالـ النبالء ) (،ُّٗ/ٓ) مف ذىب

كلػػد سػػنة  ،المعػػركؼ بػػ بي القاسػػـ النػػكيرل ،المػػالكي القػػاىرمالميمػػكني  ،حمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػدم النػػكيرم: (3)
 عػف كظػائؼ الوقيػاء ككػاف يتكسػب بالتجػارة، مسػتغنيان  ،كالقػدس كدمشػؽ كغيرىػا ، كأوػاـ بغػزةمـ بالقاىرةكتعق، َُٖ

، محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي الشػػػػككاني لبػػػػدر الطػػػػالع بمحاسػػػػف مػػػف بعػػػػد القػػػػرف السػػػػابع. انظػػػػر: اقٕٖٓسػػػػنة بمكػػػػة كمػػػات 
 (.ٔٓ/ُ) جالؿ الديف السيكطي، نظـ العقياف في أعياف األعياف(، ْٕ/ٕ(، األعالـ )ِْٖ/ِ)

يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر النمرم القرطبي المػالكي، مػف كبػار حوػاظ الحػديث،  ابف عبد البر: (ْ)
 (.َِْ/ٖ(، األعالـ )ٕٖ/ُانظر: طبقات الحواظ، السيكطي ) .قّْٔسنة ق، كتكفي ّٖٔكلد سنة الحديث، 

سػر فقيػػو، مو ،نػاطي، أبػػك محمػدالغر عبػد الحػػؽ بػف غالػب بػػف عبػد الػرحمف بػف عطيػػة المحػاربي، ابػف عطيػة:  (ٓ)
انظػػػر:  .قِْٓق، تػػػكفيَْٖ( كلػػػد المحػػػرر الػػػكجيز فػػػي توسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز)لػػػو ، كالحػػػديث باألحكػػػاـعػػػارؼ 
 (.ْٖ/ٔ) (، الكافي بالكفياتِِٖ/ّاألعالـ )

 سنةكلد ، شافعي الحافظالوقيو ال، أبك زكرياالنككم الدمشقي، يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف  النككم: (6)
 .(ّّٓ/ٓ) ق. انظر: شذرات الذىب في أخبار مف ذىبٕٔٔق، كتكفي سنة ُّٔ

 .(ٖ/ُفي القراءات األربعة عشر) إتحاؼ فضالء البشر :انظر( ٕ)
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ــاني ســمالق بصػػحة  ذىػػب عممػػاء ىػػذا القسػػـ إلػػى عػػدـ اشػػتراط التػػكاتر، بػػؿ كػػانكا يكتوػػكف :الث
، كتكػػكف مػػع ذلػػؾ دؿ الضػػابط عػػف مثمػػو كػػذا حتػػى تنتيػػيعنػػي أف يػػركم تمػػؾ القػػراءة العػػبم ،السػػند

مشػػػيكرة عنػػػد أئمػػػة ىػػػذا الشػػػ ف الضػػػابطيف لػػػو غيػػػر معػػػدكدة عنػػػدىـ مػػػف الغمػػػط أك ممػػػا شػػػذ بيػػػا 
 .(ُ)بعضيـ

نما األصػؿ الػذم يعتمػد عميػو فػي  واؿ ا،ماـ مكي:  كاسػتقاـ كجيػو  : أف مػا صػح سػنده،ىػذاكاج
 ككافؽ لوظو خط المصحؼ، فيك مف السبعة المنصكص عمييا، كلك ركاه سبعكف ألوػان في العربية، 
فيػػذا ىػػك األصػػؿ الػػذم بنػػي عميػػو مػػف وبػػكؿ القػػراءات عػػف سػػبعة أك سػػبعة ، ك مجتمعػػيفمتوػػرويف أ

 . (ِ)آالؼ، فاعرفو، كابف عميو
 

عدؿ عف  ، بعد أفكأشار إلى أنو مذىب أئمة السمؼ كالخمؼ ،ابف الجزرم أيضان  إليو كذىب 
يحتػاج فيػو إلػى الػركنيف  نو إذا أثبت التكاتر الإ: كاعترض عمى القكؿ األكؿ وائالن  ،رأيو في التكاتر

كوطػع  ،كجػب وبكلػو لسابقيف مف الرسـ كغيره إذ ما ثبت مف أحرؼ الخالؼ متكاتران عػف النبػي ا
ذا  ،ن بككنو ورآنا الؼ تخػمػف حػركؼ اال التػكاتر فػي كػؿ حػرؼ اشػترطناسكاء كافؽ الرسـ أـ خالوو كاج

 .(ّ)ؼ الثابت عف ىؤالء السبعة كغيرىـكثير مف أحرؼ الخال انتوى
كلقػػد كػػاف ا،مػػاـ السػػمروندم عمػػى عمػػـ ب ركػػاف القػػراءة المقبكلػػة، كتعامػػؿ معيػػا فػػي توسػػيره مػػف 

، كيمكػػف القػػكؿ: إف خػػالؿ عرضػػو لمقػػراءات، لكنػػو لػػـ يػػذكرىا فػػي أكؿ توسػػيره عمػػى سػػبيؿ ا،جمػػاؿ
ءة عند ا،ماـ السمروندم تنحصر في ثالثة ضكابط )ضػابط الرسػـ، كضػابط العربيػة، ضكابط القرا

 كضابط السند(.
 

 : أنواع القراءات:المطمب الثالث
أكؿ مػف أنػو عنػو  لذلؾ ويػؿ ،في عصره اشتيركا اء الذيفاختار ابف مجاىد سبعة مف القر  لقد      
القػػراءات األخػػرل التػػي لػػـ يقػػع اختيػػار ابػػف أمػػا  ،ر طػػرويـحيػػث جمػػع وػػراءاتيـ كحػػر   ،ع السػػبعةسػػبٌ 

مػع مالحظػة أف ليػـ فػي مصػطمح )شػاذة( داللػة  ،سػماىا أىػؿ ذلػؾ الزمػاف شػاذةفقد مجاىد عمييا 
 معينة كىك ما خرج عف السبعة، كليس بمعنى الضعؼ كعدـ القبكؿ.

                                                 

 (.ُٔانظر: منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف )ص ( 1)

 .(َٗ/ُمعاني القراءات )ا،بانة عف  (ِ)
 .(ُٖ/ُ) في القراءات العشر النشرانظر:  (ّ)
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ؿ فػي عد ابف مجاىػد بقميػفي القرف الرابع اليجرم حيث جاء ب (ُ)كيكضح ىذا الكالـ ابف جني
 : القراءات عمى ضربيفف إفيقكؿ: ، القرف نوسو
التػػي أجمػع عمييػا أكثػػر القػراء كىػي القػػراءات السػبعة التػي جمعيػػا القػراءات الصػحيحة  األول:
 ابف مجاىد. 
التػػي أكدعيػػا ابػػف مجاىػػد فػػي كتابػػو،  القػػراءات الشػػاذة كىػػي مػػا خػػال القػػراءات السػػبع :الثــاني

أف الناس تناومكا وراءات كثيػرة إلػى جانػب السػبع، كاسػتمر ىػذا كعميو فيذه وراءات صحيحة، بدليؿ 
 األمر عمى تناومو إلى أف كصؿ األمر إلى ابف الجزرم. 

)شػػاذ( غيػػر مقبػػكؿ، فمػػاذا نقػػكؿ فيمػػا زاد عمػػى السػػبعة مػػف وػػراءات  حكلػػك كػػاف المػػراد بمصػػطم
نيػا تسػمى فػي أبي جعور كيعقكب كخمؼ العاشر؟ فيذه وػراءات صػحيحة خارجػة عػف السػبعة إال أ

بعػػػض القػػػراءات التػػػي تركػػػت  كمػػػا أفأم خرجػػػت،  ألنيػػػا شػػػذت عػػػف السػػػبعة ؛اذةذلػػػؾ الكوػػػت شػػػ
جعوػر يزيػد  لقػراء السػبعة، فمػثالن : وػراءة أبػيكسميت شاذة في ذلؾ الزمػاف ىػي عػف شػيكخ ىػؤالء ا

 .(ِ)ىذا شيا نافعبف القعقاع ا
حيث وسػـ القػراءات  لب،مكي بف أبي طا في القرف الخامس اليجرم ثـ جاء مف بعد ذلؾ

 كىي: ، كعدـ وبكليا كالقراءة بيا،أوساـ، مف حيث وبكؿ القراءة كالقراءة بيا ثالثةإلى 
 

 : القسم األول: ما يقبل ويقرأ بو
 : كىك ما اجتمع فيو ثالث خالؿ ،كىك ما يقرأ بو كيقطع عمى مغيبو كصحتو كصدوو

 .أف ينقؿ عف الثقات إلى النبي -ُ
 ربية التي نزؿ بيا القرآف شائعان.كيككف كجيو في الع -ِ

 كيككف مكافقان لخط المصحؼ. -ّ
 :: ما يقبل وال يقرأ بوالقسم الثاني

فيػك مػا صػح نقمػو عػف اآلحػاد،  ،كلكف ال يقطع عمػى مغيبػو كصػحتو فػال يقػرأ بػو ،كىك مقبكؿ
 لمصحؼ.ا كجيو في العربية، كخالؼ لوظو خط كصح
 : ال يقطع عمى مغيبو كصحتو لعمتيف فيك
 أنو خالؼ لوظو خط المصحؼ. -ِأنو خبر آحاد.         -ُ

                                                 

عثماف بف جني أبػك الوػتح المكصػمي النحػكم المغػكم، لػو كتػب مصػنوة فػي عمػـك النحػك أبػدع فييػا جني:  ابف (ُ)
سػكف ابػف جنػي بغػداد كدرس بيػا العمػـ إلػى أف مػات ككانػت ، كالتعاوب فػي العربيػة ،كالممع ،التمقيف :منيا ،كأحسف

 (.َِٓ/ُّانظر: تاريا بغداد ) .قِّٗكفاتو ببغداد سنة 

 (.ُّ/ُ )بف جني، عثماف في تبييف كجكه شكاذ القراءات كا،يضاح عنياتسب المحانظر:   (ِ)
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 :ال يقبل وال يقرأ بو: ما القسم الثالث
 . (ُ)ة، أك نقمو ثقة كال كجو لو في العربيةقكىك ما نقمو غير ث

 ثػـ جػاء ،ف مكي بف أبي طالب ذكر ىػذه األوسػاـ الثالثػة بشػكؿ عػاـ دكف تمثيػؿإ :كنقكؿ
 :فقاؿ ،ساـ الثالثةا،ماـ ابف الجزرم كمثؿ ليذه األو

ػػيي ﴿ ،[ْ: الواتحػػة]﴾ؾً ًمػػكمى  ؾً اًلػػمى ﴿: القســم األولمثػػاؿ      ػػكٍ أى كى ﴿ ،[ٗ:البقػػرة] ﴾كفى عي دى ٍخػػكيى  كفى عي ادً خى ى صى
 . [ُِّ:بقرةال] ﴾ىص  كى كى 

: )كالػػذكًر كاألنثػػى( كمثػػؿ لتػػي ذكػػرت فػػي بعػػض كتػػب التوسػػير مثػػؿ: فيػػي االقســم الثــانيأمػػا 
ة صالحة غصبان( كمثؿ )كأمػا الغػالـ فكػاف كػافران ككػاف أبػكاه )ككاف أماميـ ممؾ ي خذ كؿ سوين
 مؤمنيف(. كك نيا وراءات توسيرية.

ــثأمػػا  : كىػػك مكجػػكد أيضػػان فػػي كتػػب التوسػػير كىػػك غالبػػان مػػا يكػػكف إسػػناده مثــال القســم الثال
 ةككػالقراءة المنسػكب، حيػؾ ببػدنؾ( كأيضػان )لتكػكف لمػف خمىوىػؾ آيػة(نى ، مثػؿ وػراءة )اليػكـ ني ان ضعيو

  (ِ)جعوػػر الخزاعػػي التػػي جمعيػػا أبػػك الوضػػؿ محمػػد بػػف -رحمػػو ا  -إلػػى ا،مػػاـ أبػػي حنيوػػة
 . (ْ)كغيره ، فإنيا ال أصؿ ليا  (ّ)كنقميا عنو أبك القاسـ اليذلي

 
 :الجزريأقسام القراءات عند ابن 

 :أف القراءات تنقسـ إلى وسميف  -رحمو ا  -ا،ماـ ابف الجزرم ذكر
 

كافقت العربية مطمقػان، ككافقػت أحػد المصػاحؼ العثمانيػة  كىك كؿ وراءة: لمتواترول االقسم األ 
 : فيي القراءة المتكاترة المقطكع بيا.واؿ ،كلك تقديران، كتكاتر نقميا

    
 :كود وسميا إلى وسميف: الصحيحةالقسم الثاني 

                                                 

  (.ِٓ-ُٓعف معاني القراءات ) ا،بانة :انظر (ُ)

ألػػؼ كتابػػان فػػي وػػراءة أبػػي ، قَْٖمػػات سػػنة  ،لقػػراءأحػػد ا، محمػػد بػػف جعوػػر بػػف بػػديؿأبػػك الوضػػؿ الخزاعػػي:  (ِ)
 (. َُٕ/ٓ. انظر: لساف الميزاف، ابف حجر العسقالني )تمنيا في أسانيد القراءا عديدة  كلو مصنوات ،حنيوة

كطاؼ البالد في طمب القػراءات فػال أعمػـ أحػدان فػي ىػذه األمػة رحػؿ فػي  ،كسؼ بف عميأبك القاسـ اليذلي: ي( 3)
مػات بنيسػابكر سػنة ، بالعمػؿ عارفػان  ،الصػرؼك فػي النحػك  كػاف مقػدمان ك  القراءات رحمتو كال لقي مف لقي مف الشػيكخ،

 (.ّّ/ّ) غاية النياية في طبقات القراء :انظر. قْٓٔ
 .(ُٔ -ُْ/ُ) في القراءات العشرالنشر  :انظر (ْ)
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ط عػػف : كىػػي مػػا صػػح سػػنده بنقػػؿ العػػدؿ الضػػابفقػػاؿ الصػػحيحة الجامعػػة لألركػػاف الثالثػػة -ُ
: كوػػػد وسػػػـ ىػػػذا القسػػػـ إلػػػى وسػػػميف، بيػػػة كالرسػػػـالضػػػابط كىكػػػذا إلػػػى منتيػػػاه، ككافػػػؽ العر 

ألركػػػػاف فمثػػػػاؿ القػػػػراءة الصػػػػحيحة الجامعػػػػة ل(، كالتػػػػي لػػػػـ تسػػػػتوض ،القػػػػراءة المستويضػػػػة)
 فػػكؽ العشػػر ةتسػػتوض، القػػراءات األربعػػ كمثػػاؿ التػػي لػػـ، مستويضػػة، بعػػض أكجػػو األداء

فػػػػػي العربيػػػػة، كمعظميػػػػػا مكافػػػػؽ لرسػػػػػـ  ، كليػػػػا كجػػػػودحػػػػػايػػػػي وػػػػراءات منقكلػػػػػة ب خبػػػػار آف
 ،  (ّ)، اليزيدم (ِ))الحسف البصرم كىي وراءة .(ُ)(المصحؼ

  .((ٓ)، األعمش (ْ)ابف محيصف
: كىػي مػا كافػؽ العربيػة كصػح وػاؿلـ تجتمع فييا األركػاف الثالثػة،  القراءة الصحيحة التي -ِ

 .القراءات الشاذة :. كىذا مثؿ(ٔ)سنده، كخالؼ الرسـ

 
 أقسام القراءات عند السيوطي:

 ألنكاع ىي:، كىذه اة أنكاعأنكاع القراءات ست -رحمو ا- (ٕ)يلقد جعؿ ا،ماـ السيكط 
 ما نقمو جمع ال يمكف تكاطؤىـ عمى الكذب عف مثميـ إلى منتياه. كىي ة:المتواتر  : القراءةاألول

                                                 

 .(ِّ)ص عبد الرحمف الجمؿفي القراءات، د.منيج ا،ماـ الطبرم  :انظر (ُ)
نشػ  بالمدينػة كحوػظ كتػاب ، ا،مػاـ شػيا ا،سػالـ أبػك سػعيد البصػرم الحسف بػف أبػي الحسػفالحسف البصرم:  (ِ)
، محمػػد بػػف أحمػػػد تػػذكرة الحوػػاظ: انظػػرق. َُُمػػػات سػػنة ، العمػػـ كالعمػػؿك كالـز الجيػػاد ،  فػػي خالفػػة عثمػػافا

 (.ُٕ/ُ) الذىبي
م؛ التصػػالو كعػػرؼ: باليزيػػد ،أبػػك محمػػد يحيػػى بػػف المبػػارؾ بػػف المغيػػرة العػػدكم، البصػػرم، النحػػكم،اليزيػػدم:  (ّ)

كفيػات األعيػاف انظػر:  .قَِِكتكفي ببغداد، سنة  القراءة،، حجة في ككاف ثقة، عالمان  ،رباألمير يزيد بف منصك 
 (. ُّٖ/ٔ) بف خمكاف أحمد، كأنباء أبناء الزماف

بػف كثيػر، كأعمػـ المكػي مقػرئ أىػؿ مكػة بعػد ا ، أبػك حوػصبػف محيصػفبف عبػد الػرحمف محمد ابف محيصف:  (ْ)
 (.ُٖٗ/ٔق. انظر: األعالـ )ُِّ، تكفي سنة ورائيا بالعربية

اف ككػ ،كسػعيد بػف جبيػر -كىػك صػحابي-رأل أنسان ، أبك محمد، األسدم سميماف بف ميراف األعمشاألعمش:  (ٓ)
ق. انظػر: التػاريا الكبيػر، ا،مػاـ البخػارم ُْٖكوػاؿ يحيػى القطػاف مػات سػنة ق، َٔكلد سنة ، في غضبو حميمان 

(ْ/ّٕ .) 

 (.ِْرئيف كمرشد الطالبيف )صمنجد المق :انظر (ٔ)

 ََٔلػػو نحػػك  ق،ْٖٗ كلػػد سػػنة السػػيكطي، إمػػاـ حػػافظ مػػؤرخ أديػػب، ف بػػف أبػػي بكػػرعبػػد الػػرحمالسػػيكطي:  (ٕ)
خػػال بنوسػػو فػػي  كلمػػا بمػػغ أربعػػيف نشػػ  فػػي القػػاىرة يتيمػػان ، مصػػنؼ، منيػػا الكتػػاب الكبيػػر، ا،تقػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف

الذىب في انظر: شذرات  .قُُٗسنة أف تكفي كبقي عمى ذلؾ إلى ،ف لؼ أكثر كتبوركضة المقياس عمى النيؿ، 
 (.َٓ/ٖأخبار مف ذىب)
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غ درجػػة التػػكاتر، ككافقػػت العربيػػة، كلكػػف لػػـ تبمػػ ،كىػػي مػػا صػػح سػػندىا :المشــيورة: القــراءة الثــاني
  .الشاذة الغمط أك كرسـ المصحؼ، كاشتيرت عند القراء، كلـ يعدكىا مف

ير عنػد تصػح سػندىا، كلكنيػا خالوػت الرسػـ، أك العربيػة، أك لػـ تشػ كىي مػا اآلحاد: قراءة :الثالث
  .القراء، كال يقرأ بيا

  .د عمة وادحة فييا، لكجك كىي ما لـ يصح سندىاالشاذة:  القراءة :الرابع
 : كىػػي القػػراءة المختمقػػة المدسكسػػة التػي نسػػبت إلػػى وائميػػا مػػف غيػػرالموضــوعة : القــراءةالخــامس
  كقراءات الخزاعي. أصؿ

 . (ُ)جية الشرح كالتوسير كىي ما زيد في القرءاف عمى:  المدرجة : القراءةالسادس

 
 الخبلصة في أقسام القراءات:

تحػػػت وسػػػميف  -فػػػي أنػػػكاع القػػػراءات القرآنيػػػة-العممػػػاء  تقسػػػيمات أف يػػػدرجيػػػرل الباحػػػث 
 :رئيسيف

  :المقروء بياالقراءة  :القسم األول
ككافقػت كتمقتيػا األمػة بػالقبكؿ،  ،كذاعػت ،أك صح ثـ شاعت كؿ وراءة تكاتر سندىا،كىي 

و المغػػة العربيػػة، فيػػي القػػراءة مػػف أكجػػ ، ككافقػػت كجيػػان رسػػـ أحػػد المصػػاحؼ العثمانيػػة كلػػك احتمػػاالن 
 .المقركءة

 القراءات المردودة: :القسم الثاني
اختؿ فيػو شػرط مػف شػركط القػراءة المقبكلػة التػي ذكرىػا العممػاء،   ضمنيا أم وراءةكيدخؿ  
، أك لػػـ تكافػػػؽ  ف لػػـ يصػػح إسػػػنادىا، أك لػػـ تكافػػؽ رسػػػـ أحػػد المصػػاحؼ العثمانيػػة كلػػػك احتمػػاالن كػػ

 العربية بكجو مف الكجكه المعتبرة.
  

 :أىمية القراءات في تفسير القرآن الكريم: المطمب الرابع

، كبيػاف معانييػا، كلػذلؾ كػاف ةيعتبر عمـ القراءات مف العمـك األساسية لويـ اآليات القرآنيػ
مػػػف شػػػركط الموسػػػر أف يكػػػكف عارفػػػان بػػػاختالؼ القػػػراءات، مػػػا يختمػػػؼ بػػػو المعنػػػى، كمػػػا ال  ان شػػػرط

                                                 

 .(ُِٓ/ُ)،ماـ السيكطي ا ،ا،تقاف في عمـك القرآف :رانظ (ُ)
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كيويػػػة النطػػػؽ ب لوػػػاظ القػػػرءاف الكػػػريـ، يختمػػػؼ، كعمػػػـ القػػػراءات لػػػو أثػػػر فػػػي التوسػػػير، كيعػػػرؼ بػػػو 
 .(1)كبالقراءات يترجح بعض الكجكه المحتممة عمى بعض

 لقرآنيػة كتوسػير القػرآف العظػيـ، كػذلؾ نجػدبيف القراءات ا متكاممةعالوة  فيالحظ أف ىناؾ
، ان مػا يكضػح معنػى جديػدأف العالوة بيف كجكه القراءات ذاتيا ود تككف عالوة توسير كبيػاف، فمنيػا 

أحػػد الموظػػيف فػػي راءات فػػي عمػػـ التوسػػير؛ ألف ثبػػكت كىػػذا يبػػيف أىميػػة القػ، منيػا مػػا يزيػػؿ إشػػكاالن ك 
 .وراءة ود يبيف المراد مف نظيره في القراءة األخرل، أك يثير معنى غيره

كمنيا   :فقاؿ ،كلقد أشار ابف الجزرم أثناء حديثو عف فكائد عمـ القراءات إلى ىذا المعنى
ؽ ، إذ ىػك مػع كثػرة ىػذا االخػتالؼ كتنكعػو لػـ يتطػر البرىػاف ككاضػح الداللػة ؾ مف عظػيـما في ذل

، كيشػػيد ، كيبػػيف بعضػػو بعضػػان إليػػو تضػػاد كال تنػػاوض كال تخػػالؼ، بػػؿ كمػػو يصػػدؽ بعضػػو بعضػػان 
 ادؽ م، كبرىاف واطع عمى صو لبعض عمى نمط كاحد كأسمكب كاحد، كما ذلؾ إال آية بالغةبعض

 .(ِ)  النبي جاء بو
ت ليا ت ثير كبير في التوسير، ممػا جعػؿ الموسػريف يتخػذكنيا مصػدران مػف مصػادر فالقراءا

 .معانيو؛ ألنيا تعطي لموظة القرآنية معاني جديدة
بػػالقراءات القرآنيػػة لتكظيويػػا فػػي التوسػػير ضػػركرة مػػف ضػػركرات المنػػاىج  عنايػػةال تككانػػ 

 ؛يح القػػراءة كضػػبط الػػتالكةالعمميػػة فػػي الدراسػػات القرآنيػػة، كالباعػػث عمػػى ىػػذه الضػػركرة ىػػك تصػػح
، كمػف ثػـ فيػك تحريػؼ لممعنػى، كلػذلؾ ي القراءة ىك تحريػؼ لموػظ القرآنػيألف أم تغيير أك لحف ف

عمػػى سػػالمة المعنػػى كصػػيانتو مػػف كػػؿ  يعتبػػر حرصػػان  ،كػػاف الحػػرص عمػػى سػػالمة النطػػؽ كاألداء
 تحريؼ.

المعنػى كبمػػكغ المػػراد مػف أىميػػة فػي تكضػػيح  المػا ليػػ يػػةالقرآن القراءاتكاعتنػى الموسػػركف بػ
كال عنايػة كثيػر مػف الموسػريف بػذكر اخػتالؼ القػراءات لػبف عاشػكر:   الطاىر مف كالـ ا، يقكؿ 

ألف عمـ القراءات عمػـ  ؛في ألواظ القرآف حتى في كيويات األداء، لكنت بمعزؿ عف التكمـ في ذلؾ
ليػػا  :والثانيــةالتوسػػير بحػػاؿ، ال تعمػػؽ ليػػا ب :إحــداىماأرل أف لمقػػراءات حػػالتيف  ثػػـ وػػاؿ: ...جميػػؿ

 تعمؽ بو مف جيات متواكتة.
كأمػا  ...فيي اختالؼ القراء في كجكه النطؽ بالحركؼ كالحركات كمقادير المػد :الحالة األولىأما 

ككػػذلؾ ، [ْالواتحػػة: ] ممػػؾ(، مالػػؾ)القػػراء فػػي حػػركؼ الكممػػات مثػػؿ فيػػي اخػػتالؼ  :الحالــة الثانيــة

                                                 

 ،، التوسػير كالموسػركف(َُ/ُ)آللكسػي ا،مػاـ ا توسير القػرآف العظػيـ كالسػبع المثػانيفي  ركح المعانيانظر: ( 1)
 (.ِٕٔ/ُ) محمد حسيف الذىبي

 .(ِٓ/ُ) : في القراءات العشرالنشر (ِ)



 وقفات مع القراءات    التمكيد                                                                                                                      

 

     ُٖ 

كلذلؾ كاف اختالؼ القػراء فػي الموػظ الكاحػد مػف ، و معنى الوعؿاختالؼ الحركات الذم يختمؼ مع
 . (ُ)القرآف، ود يككف معو اختالؼ المعنى

كليس في وراءات القرآف ما يجرم مجرل التضاد كالتناوض، كلكف مجرل التغاير الػذم ال 
 تضاد فيو، كليس في وػراءات القػرآف مػا تتضػارب أحكامػو، أك تتنػاوض معانيػو، إنمػا يزكػي بعضػو

 .بعضا كيقكيو، كيشيد بعضو لبعض كيعضده
  فا،جمػػاع أف التكسػػعة لػػـ تقػػع فػػي تحػػريـ حػػالؿ، كال تحميػػؿ  كفػػي ىػػذا يقػػكؿ ابػػف عطيػػة

 . (ِ)حراـ، كال في تغيير شيء مف المعاني المذككرة 
كىػػػذا مػػػا جعػػػؿ الموسػػػريف يعتمػػػدكف اخػػػتالؼ القػػػراءات فػػػي الكشػػػؼ عػػػف معػػػاني القػػػرآف  

كانػت لمقػراءات بمختمػؼ أنكاعيػا ويمػة كبيػرة بالنسػبة لمموسػر، فكػاف كممػا كتوسير غريبو، كمف ىنا 
خوي عميو مدلكؿ اآلية، أك تعذر عميػو الكصػكؿ إلػى المػراد منيػا، رجػع إلػى القػراءات يمػتمس فييػا 

ـي ثىالثػًة أىي ػاـو ...﴿ى : وكلػو تعػال كمػف ذلػؾ مػثالن  ،الكشؼ عػف المعنػى ، حيػث [ُٔٗالبقػرة] ﴾...فىًصػيا
ـي ثالثػػًة أىيػػاـو ميتىتىاًبعػػاتو ف﴿ى :  (ّ)دمجاىػػ وػػرأ فيػػذه وػػراءة شػػاذة فسػػرت وػػراءة متػػكاترة، كمػػف  ،(ْ)﴾ًصػػيىا

 ﴾...ِإَذا َضَرْبتقْم ِفي َسِبيِل اِ َفَتَبيَّنقـواْ ...﴿رة ب خرل متكاترة، وكلو تعػالى : أمثمة توسير وراءة متكات
: أم التبيف كالتثبت، ال يجكز ترؾ ىما كاجبمتاكك(، : )فىتىثىب تيكاٍ حيث ورأ حمزة كالكسائي ،[ْٗنسػاءال]

 .(ٓ)كاحد منيما
(، سػكاء كػاف فػي مجػاؿ المغػة، أك  كلقد كاف لمقراءات القرآنية أثر كبير في توسير )بحر العمـك

  في إثراء المعاني كاستنباطيا، أك كاف إثرىا في إبراز العقيدة الصحيحة.
ونَ  ...﴿ :تعػالىوكلػو  مػثالن فمثالن عند توسيره لقكلػو تعػالى  الصػافات: ] ﴾...َبـْل َعِجْبـَت َوَيْسـَخرق

فمػػف وػػرأ ، بالنصػػب (عجبػػتى )كوػػرأ البػػاوكف  ،بضػػـ التػػاء (عجبػػتي )وػػرأ حمػػزة كالكسػػائي يقػػكؿ:    ،،[ُِ
، كالكػافركف يسػخركف مكػذبيف لػؾ ،بؿ عجبت يا محمد مف نػزكؿ الػكحي عميػؾ :بالنصب فالمعنى

إف ا  :كوػد أنكػر وػـك ىػذه القػراءة كوػالكا، ف ا تعػالىبالضـ فيػك إخبػار عػ (بؿ عجبتي ) كمف ورأ
نمػا يتعجػب مػف سػمع أك رأل شػيئان  ؛تعالى ال يعجػب مػف شػيء لػـ  ألنػو عمػـ األشػياء وبػؿ ككنيػا كاج

                                                 

 (، بتصرؼ.ٓٓ-ُٓ/ُ)عاشكر ،  الطاىر محمد بف التحرير كالتنكير (1)
 (.ّْ/ُ) بف عطية األندلسي، ار الكجيز في توسير الكتاب العزيزالمحر  (ِ)

أصػحاب رسػكؿ يػركل عػف جماعػة مػف  ،كنيتو أبػك الحجػاج مػف أىػؿ مكػة القارئ بف جبرىك مجاىد  :جاىدم (3)
فػي خالفػة  ق، ُِككػاف مكلػده سػنة ق، َُّمػات بمكػة كىػك سػاجد سػنة  ،متقنػان  كرعػان  عابػدان  ككاف فقييػان  ، ا

 (.ُْٗ/ٓ. انظر: الثقات، ابف حباف )عمر بف الخطاب رضي ا عنو
 .(ّْٖ/ُ) بحر العمـك( 4)

 .(ّْٓ/ُ) المرجع السابؽ  (ٓ)



 وقفات مع القراءات    التمكيد                                                                                                                      

 

     ُٗ 

 ،العجػب مػف ا عػز كجػؿ بخػالؼ العجػب مػف اآلدميػيف :كلكػف الجػكاب أف يقػاؿ، يسمعو كلـ يػره
  . (ُ) كجو ا،نكار كاالستعظاـ لذلؾ القكؿكيككف عمى  ،كال يككف عمى كجو التعجب

فيالحظ مػف خػالؿ المثػاؿ السػابؽ كيػؼ أف القػراءة القرآنيػة كػاف ليػا أثػران كبيػران فػي إبػراز صػوة 
 .العجب  تبارؾ كتعالى

 
 :(ِ)أىمية القراءات في التفسير في النقاط التالية خبلصة

البقػرة ] ﴾...َتْقَربقـوىقنَّ َحتَـّى َيْطيقـْرنَ َواَل ...﴿حكميف مختمويف مثؿ وكلػو تعػالى: الجمع بيف  .ُ
كع القػػػػراءتيف يويػػػػد أف مػػػػ، كمج(ّ)( بتخويػػػػؼ الطػػػػاء كتشػػػػديدىايىط ي ػػػػٍرفى حيػػػػث وػػػػرئ ) ،[ِِِ

 -، بانقطػػػػػاع الػػػػػدـ -إذا طيػػػػػرت بػػػػػ مريف: أ، ال يجػػػػػكز أف يقربيػػػػػا زكجيػػػػػا إال الحػػػػػائض
 . (ْ)االغتساؿ

َفاْغِسـمقوا ...﴿ثػاؿ ذلػؾ وكلػو تعػالى: حػاليف مختموػيف، كم فيالداللة عمى حكميف شرعييف  .ِ
ــْم ِإَلــى اْلَكْعَبــْينِ  َمكق وا ِبرقءقوِســكقْم َوَأْرجق ــِدَيكقْم ِإَلــى اْلَمرَاِفــِق َواْمَســحق ــوَىكقْم َوَأْي جق  ،[ٔمائػػدةال] ﴾...وق

كىػػػى تقتضػػػى غسػػػؿ األرجػػػؿ،  كـ(بالنصػػػب عطوػػػان عمػػػى )كجػػػكىى  كػػػـ(حيػػػث وػػػرئ ) كأرجمى 
كـ( كىػذه )رءكًسػعطوػان عمػى  (ٓ)بػالجر كورئ )كأرًجمكػـ( ،لعطويا عمى مغسكؿ كىى الكجكه

كفػى ذلػؾ إوػرار لحكػػـ  ،، لعطويػػا عمػى ممسػكح كىػك الػػرءكسالقػراءة تقتضػى مسػح األرجػؿ
 .(ٔ)المسح عمى الخويف

َأْو َتْحِريـــرق تػػػرجيح حكػػػـ اختمػػػؼ فيػػػو، كمثػػػاؿ ذلػػػؾ: وكلػػػو سػػػبحانو فػػػي كوػػػارة اليمػػػيف: ﴿... .ّ
(أو تحريــر رقبــة مؤمنــة): اء فػػي وػػراءةكجػػ ،[ٖٗالمائػػدة ] ... ﴾َرَقَبــة  

فػػي  (مؤمنــة) ، بزيػػادة 
حػػػػت   (مؤمنــــة ) كوػػػػارة اليمػػػػيف فكػػػػاف فييػػػػا تػػػػرجيح؛ الشػػػػتراط ا،يمػػػػاف، فزيػػػػادة كممػػػػة رج 

 .(ٕ)الحكـ

                                                 

 .(َُّ/ّ) المرجع السابؽ (ُ)
 .(ِٗ/ُلمزيد مف التواصيؿ، انظر: النشر في القراءات العشر) (ِ)

 (.َٖ/ُانظر: التيسير في القراءات السبع ) وراءة متكاترة، (ّ)

 .(ُّٕ/ُبحر العمـك ) (ْ)

 (.ِْٓ/ِالقراءتاف متكاترتاف، انظر النشر في القراءات العشر) (ٓ)

 .(ّٕٗ/ُبحر العمـك ) (6)
 .(َٓ)ص القادر فريدد فتحي عب( انظر: ا،عجاز كالقراءات، ٕ)



 وقفات مع القراءات    التمكيد                                                                                                                      

 

     َِ 

ػػػرة لكممػػػة (الصـــوف) فكممػػػة (ُ)(كالصـــوف المنفـــوش ) ، كقػػػراءةبيػػػاف لوػػػظ مػػػبيـ  .ْ  ) موسِّ
 . (ِ) [ٓالقارعة] ﴾لق َكاْلِعْيِن اْلَمنفقوشِ َوَتكقونق اْلِجَبامف وكلو تعالى: ﴿ (العين

ػػػرة  .ٓ كبعػػض القػػراءات تختمػػؼ بالزيػػادة كالنقصػػاف، كتكػػػكف الزيػػادة فػػي إحػػدل القػػراءتيف موسِّ
لــيس عمــيكم ﴿ :لممجمػػؿ فػػي القػػراءة التػػي ال زيػػادة فييػػا، فمػػف ذلػػؾ: وػػراءة ابػػف عبػػاس 

ال  لقػػراءة األخػػرل التػػيفس ػػرت ا (ّ) ﴾مــن ربكــم فــي مواســم الحــج فضــبلا  اجنــاح أن تبتغــو 
ــمْ زيػػادة فييػػا فػػي وكلػػو تعػػالى: ﴿  بّْكق ــن رَّ َنــاح  َأن َتْبَتغقــوْا َفْضــبلا مّْ البقػػرة ] ﴾...َلــْيَس َعَمــْيكقْم جق

ُٖٗ]. 
ـل  يقـوَرثق َكبلَلـةا َأِو اْمـرََأة  َوَلـوق َأخ  ...﴿بياف حكـ مف األحكاـ كقكلو سبحانو:  .ٔ ْن َكـاَن َرجق َواِ 

َوَلـوق َأخ  َأْو ﴿وػرأ سػعد بػف أبػي كوػاص  [ُِالنسػاء] ﴾...َواِحد  ِمْنيقَما السُّدقسق  َأْو أقْخت  َفِمكقلّْ 
فتبػيف بيػا أف المػراد بػا،خكة فػي ىػذا الحكػـ ا،خػكة لػألـ دكف  (مـن أم)بزيػادة لوػظ  ﴾أقْخت  

 .(ْ)األشقاء كمف كانكا ألب كىذا أمر مجمع عميو
ـبَلِة ي﴿: دفع تكىـ ما ليس مرادان: كمثاؿ ذلؾ وكلو تعالى .ٕ ا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمنقـوا ِإَذا نقـوِدَي ِلمصَّ

مقَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَّوِ  ، (فامضوا إلـى ذكـر ا) حيث ورئ [ٗالجمعة] ﴾ ...ِمْن َيْوِم اْلجق
لجمعػػة المويػػـك مػػف القػػراءة إلػػى صػػالة ا المشػػي فػػيكفػػى ذلػػؾ دفػػع لتػػكىـ كجػػكب السػػرعة 

 .(ٓ)اءة الثانية أف المراد مجرد الذىاب، حيث بينت القر األكلى
ضػؿ فييػػا بعػػض حيػث بينػػت مسػػائؿ أمػا فػػي مسػائؿ العقيػػدة فقػػد كػاف لمقػػراءات دكر بػػارز  .ٖ

َذا رََأْيَت َثمَّ رََأْيَت َنِعيماا َومقْمكاا َكِبيراا ﴿الناس: نحك وكلو تعالى في كصؼ الجنة كأىميا:  ﴾ َواِ 
كجػاءت وػراءة  (اا يـر بِ كـا كَ مِ ومَ )ف الػالـ فػي لوػظ كسػكك  جاءت القراءة بضػـ المػيـ [َِا،نساف]

ىذه القراءة الثانية عقيدة رؤيػة  جحتفر  ،أخرل بوتح الميـ ككسر الالـ في ىذا الموظ نوسو
 .(ٔ)المؤمنيف  تعالى في اآلخرة

                                                 

 .ُٕٗص ، ابف خالكيومسعكد.انظر مختصر في شكاذ القرآف وراءة شاذة، ركيت عف ابف (ُ)
 .(ُْٕ/ُفي عمـك القرآف ) مناىؿ العرفاف :انظر( 2)
 (.ُٖٗ/ُ)بف أبي داككد ، أبك بكر المصاحؼانظر:  (ّ)

 .(ُْٕ/ُفي عمـك القرآف ) مناىؿ العرفاف :انظر (ْ)
 .(ُْٖ/ُ)المرجع السابؽ  :انظر (ٓ)

 .(ُْٗ-ُْٖ/ُعمـك القرآف )في  مناىؿ العرفاف :انظر (ٔ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم األًل

 ًحٍاتو انعهًٍت  ،ًعصشه ،تشجًت اإلياو انسًشقنذي

 :ثادثًفٍو ثالثح ي               

 ـــت اإلياو انسًشقنذيـــــانًبحث األًل: تشجًــــــــ

 

 او انسًشقنذيــــــــانًبحث انثانً: عصـــــــــــش اإلي

 

 او انسًشقنذي انعهًٍتــــــــانًبحث انثانث: حٍاة اإلي

              

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 انًبحث األًل

 تشجًت اإلياو انسًشقنذي 

 كفيو ثالثة مطالب:                           

 ًكنٍتو ،ًنسبو ،اسًوانًطهب األًل: 

 

 ًنشأتو ،يٌنذهانًطهب انثانً: 

 

 ًفاتو انًطهب انثانث:

 

 



  العلمية ترجمة اإلمام الدمرقندي وعصره وحياته                                                      فصل األولال

     ِّ 

 

 وكنيتو ،ونسبو ،المطمب األول: اسمو
 أوالا: اسمو:

، كويؿ ىك نصػر بػف إبراىيـ الخطاب أحمد بف نصر بف محمد بف، محدثالموسر، ال ،وقيوال ىك 
 .(ُ)يـ الخطابمحمد بف إبراى
 .(ْ)التكذم (ّ)البمخي  (ِ)السمروندم ثانياا: نسبو:
مػػاـ أبػػك اشػػتير فػػي زمانػػو بكنيػػة أبػػي الميػػث السػػمروندم، أمػػا عػػف لقبػػو فمقػػد لقػػب ا، ثالثــاا: كنيتــو:

 الميث السمروندم بمقبيف:
نيػػو الوقيػػو كىػػك لقػػب اشػػتير بػػو، كيػػدؿ عمػػى أنػػو كصػػؿ فػػي عمػػـ الوقػػو مرتبػػة عظيمػػة ال يدا األول:

 عند الحديث عف مؤلواتو في عمـ الوقو. -بإذف المكلى –فييا أحد مف معاصريو، كىذا سيتضح 
لقبػػو بػػو فػػي المنػػاـ، كذلػػؾ لمػػا  ألف النبػػي  ؛كوػػد أحػػب أبػػك الميػػث ىػػذا المقػػب كتبػػرؾ بػػو

  .(ٓ)، فناكلو كتابو فقاؿ: خذ كتابؾ يا فقيو، رأل النبي صنؼ كتابو تنبيو الغافميف
 .(ٔ)ـ اليدل، كود شاركو في ىذا المقب أبك منصكر الماتريدمإماالثاني: 

 
                                                 

الجػػػكاىر (، ُٗ/ُ(، طبقػػػات الموسػػػريف، الػػػداكدم )ِٕ/ٖ، األعػػػالـ )(ِِّ/ٔانظػػػر: سػػػير أعػػػالـ النػػػبالء )( ُ)
 (.ْْٓ/ّ، محيي الديف القرشي )المضية في طبقات الحنوية

 ل،شػػروي بخػػار  ،مػػا كراء النيػػر بػػالدبمػػد مػػف كيقػػاؿ ليػػا بالعربيػػة سػػمراف، كىػػي السػػمروندم: نسػػبة إلػػى سػػمروند ( 2)
تعريؼ بػاألعالـ (، ِْٕ/ّانظر: معجـ البمداف، ياوكت الحمكم ) كىي اليـك تقع في كالية )أكزبيكستاف( الركسية.

 (.َٔ/ِ) الكاردة في البداية كالنياية البف كثير
بقبػة ا،سػالـ، ، الممقبػة نسبة إلى بمد مف بالد خراساف يقاؿ ليا بما ،بوتح الباء المكحدة كسككف الالـ :البمخي (ّ)

فتحيػػا األحنػػؼ بػػف وػػيس كيقػػاؿ: بناىػػا بمػػا بػػف بػػالخ بػػف سػػاماف بػػف سػػالـ بػػف حػػاـ بػػف نػػكح، كويػػؿ: بناىػػا غيػػره، ك 
وػرة العيػكف  ،(ُِٕ/ُ) ، أبػك الحسػف الجػزرمالمباب في تيذيب األنسابانظر: . التميمي زمف عثماف بف عواف

 (.ٖكمورح القمب المحزكف، أبك الميث السمروندم )ص

ورية مف ورل سمروند عمى ثالثػة فراسػا منيػا ينسػب إلييػا محمػد بػف  ،تكذ بالذاؿ المعجمةالتكذم:  نسبة إلى  (ْ)
، كابنػو أبػك كاف يسكف كرسنيف مف ورل سمروند أيضػا فانتقػؿ منيػا إلػى تػكذ ،إبراىيـ بف الخطاب التكذم الكرسنيني

 (.ٕٓ/ِ) معجـ البمدافالميث السمروندم. انظر: 

 .(ٔص)تحقيؽ عمي محمد معٌكض كغيره، ب ه الركاية في بداية توسيرهكرت ىذذي  (ٓ)
 :كػاف يقػاؿ لػو ،مػف كبػار العممػاء ،محمد بف محمد بف محمكد أبػك منصػكر الماتريػدمأبك منصكر الماتريدم: ( 6)

ق. انظػػر: الجػػكاىر ّّّمػػات سػػنة لػػو كتػػاب التكحيػػد ككتػػاب المقػػاالت ككتػػاب بيػػاف أكىػػاـ المعتزلػػة  ،إمػػاـ اليػػدل
 (.َّٔ/ّالمضية في طبقات الحنوية )
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 :مولده ونشأتوالمطمب الثاني: 
لػػػـ تشػػػر معظػػػـ المراجػػػع التاريخيػػػة ككػػػذلؾ كتػػػب التػػػراجـ إلػػػى تػػػاريا مكلػػػده، لكػػػف كرد فػػػي 

 .(ُ) قَُّأك  قَُّلد سنة ك  أنو: ( مقاالت مجمة الحكمةكتاب)
ذلؾ كتب التراجـ كالرجاؿ، كلعمػو كػاف مػف أسػرة أما عف نش تو كأسرتو فكذلؾ لـ تشر إلى 

نش  في مدينة سمروند، كالتي كانت وبمة طالب العمػـ،  : إف ا،ماـ السمروندمعادية، كيمكف القكؿ
إذ رحؿ إلييا العممػاء كالوقيػاء كالكعػاظ، فنسػب الوقيػو أبػك الميػث إلػى ىػذه المدينػة، كوػد شػاركو فػي 

 يـ:مف العمماء من ىذه النسبة عدد كثير
، أبػػك نصػػر (ْ)، شػػيا ا،سػػالـ السػػمروندم(ّ)،الحكػػيـ السػػمروندم(ِ)أبػػك محمػػد عبػػد ا السػػمروندم

  ،.... كغيرىـ الكثير.(ٓ)السمروندم
 
 
 

 
 
 

                                                 

 .(ِِ/ُ) رأم شيا ا،سالـ ابف تيمية في التواسير مقاالت مجمة الحكمة: (1)

 ،، مػف حوػاظ الحػديثبػف الوضػؿ الػدارمي السػمروندم عبد ا بف عبد الرحمف أبك محمد عبد ا السمروندم:( 2)
الجامع )في الحديث، ك (المسند)لو ك  ،عمى سمروندكاستقضى  ،سمع بالحجاز، كالشاـ، كمصر، كالعراؽ، كخراساف

 (. ِٗ/َُ(، تاريا بغداد )ّْٔ/ٖق. انظر: الثقات )ِٓٓتكفي سنة (، سنف الدارمي)، كيسمى (الصحيح
وضػػػاء  تػػكلى ،أبػػك القاسػػـ القاضػػػي الحكػػيـ السػػػمروندم ،ؿإسػػػماعيإسػػػحاؽ بػػف محمػػػد بػػف  الحكػػيـ السػػمروندم: (ّ)

. انظػػر: الجػػكاىر المضػػية بسػػمروند قِّْسػنة حكيـ لكثػػرة حكمتػػو كمكاعظػػو مػػات كلقػػب بػال ،سػمروند أيامػػا طكيمػػة
 (. ّْٕ/ُفي طبقات الحنوية )

سػػكف سػػمروند  ،السػػمروندم المعػػركؼ بشػػيا ا،سػػالـ ؿإسػػماعيعمػػي بػػف محمػػد بػػف شػػيا ا،سػػالـ السػػمروندم: ( 4)
 (.ُٗٓ/ِة في طبقات الحنوية )ق. انظر: الجكاىر المضيّٓٓكتكفي بسمروند سنة  ،كصار الموتي كالمقدـ بيا

بسػػمروند، كسػػمع  توقػػو، أبػػك نصػػر السػػمروندم الوقيػػو ،أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الجميػػؿأبػػك نصػػر السػػمروندم:  (ٓ)
عبػد الػرحمف الزيػدم،  بػفتنبيو الغافميف ألبي الميث، مف ا،ماـ إسحاؽ بف محمد النكحي، عف أبي بكر بػف محمػد 

 (.َِٗ/ُانظر: الجكاىر المضية في طبقات الحنوية ) تقريبان. قَٓٓمات في ، عف المصنؼ
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 المطمب الثالث: وفاتو
 اختمفت المصادر والمراجع في تحديد سنة الوفاة عمى النحو التالي: 

ف كفاتػو كانػػت سػػنة إكويػػؿ  ،(ِ)((ُ)الطػائعأيػػاـ )ذكػر ا،مػػاـ السػيكطي أف كفاتػػو كانػت فػػي 

نػو إويػؿ ، ك (ْ)كثالثمائػة سػبعيفك  كفاتو كانػت سػنة خمػس، كويؿ إف (ّ)كثالثمائة سبعيفثالث ك 

 .(ٔ)كثالثمائة تسعيفثالث ك تكفي سنة  إنو كويؿ، (ٓ)كثالثمائة سبعيفك تكفي سنة ثماف 

،جمػاع أكثػر العممػاء  ، كذلػؾكثالثمائػة سػبعيفك  خمسكيرل الباحث أف كفاتو كانت سنة 
 عمى ىذه السنة.

 

 

 

 

 

                                                 

 ،بكػػر ي ببػػيكنػػى  العباسػػي عبػػد الكػػريـ الطػػائع  بػػف الوضػػؿ المطيػػع  بػػف جعوػػر بػػف المقتػػدر بػػا الطػػائع:( 1)
 ثمػػافو  ككػػاف سػػنو يػػـك كلػػي ،كبػػايع المطيػػع  ابنػػو الطػػائع بالخالفػػة بعػػد أف خمػػع المطيػػع نوسػػو طائعػػا غيػػر مكػػره

أشػػػير  تسػػعةسػػنة ك  سػػػبع عشػػرةككانػػت مػػدة خالفتػػو  ،كوػػبض عميػػػو سػػنة إحػػدل كثمػػانيف كثالثمائػػػة ،سػػنة كأربعػػيف
(، فبػػذلؾ يتبػػيف أف ا،مػػاـ السػػيكطي لػػـ يػػذكر السػػنة التػػي تػػكفي فييػػا ٕٗ/ُُخمسػػة أيػػاـ. انظػػر: تػػاريا بغػػداد )ك 

 بالتحديد. 
 .(َُٕ/ُ)،ماـ السيكطي ، اتاريا الخمواء( 2)

 (.ْْٓ/ّ) ، الجكاىر المضية في طبقات الحنوية(ِٕ/ٖ) انظر: األعالـ( 3)
 (.َّ/ ْ(، التوسير كالموسركف )ْٓ/ِٕ) ، الكافي بالكفيات(ِِّ/ُٔ)انظر: سير أعالـ النبالء ( 4)
 .(ّٔ/ ِ)محمد بف أحمد الذىبي  ،المقتنى في سرد الكينى( 5)
 .(ُٗ/ُّ)معجـ المؤلويف ( 6)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًبحث انثانً

 عصش اإلياو انسًشقنذي

 :يطانة حًفٍو ثالث                               

 انحانت انسٍاسٍت ًانفكشٌتانًطهب األًل: 

 

 انحانـــــــت الجتًاعٍــــتانًطهب انثانً: 

 

 ٍـــــــتانحانـــــــــت انثقافانًطهب انثانث: 
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 :األول: الحالة السياسية والفكريةالمطمب 
 :أىم مبلمح الحياة السياسية في عصر أبي الميث السمرقندي

كاف العالـ ا،سالمي فػي عيػد أبػي الميػث السػمروندم مقسػمان بػيف ثػالث خالفػات إسػالمية 
األمػكم نوسػو، سػنة  فوػي األنػدلس أعمػف عبػد الػرحمف الثالػث ،كبرل، كعدد مػف الػدكيالت الصػغيرة

حيث حكػـ األنػدلس لمػدة خميوة المسمميف، كتمقب بمقب أمير المؤمنيف الناصر لديف ا،. ىػ ََّ
عبد ا  كأبفقد أسس ماؿ إفريقيا أما في ش ،خمسيف عامان، ثـ انتقؿ حكمو لعدد مف أبنائو كأحواده

تنصػػيب حيػػث تػػـ  ،الدكلػػة الواطميػػة ػػػػػػػ أحػػد دعػػاة الوػػاطمييف البػػارزيف فػػي المغػػرب كىػػكػػػػػػػػ  الشػػيعي
الوػاطمييف لممغػرب حتػى  كاسػتمر حكػـ ،ىػِٔٗ، سنة ةالواطمي لمخالفةأكؿ إماـ  معبيد ا الميد

كمعظػـ بػالد  ،بالد الشاـكمنيا سيطركا عمى  ،ثـ زحوكا شروان فاستكلكا عمى مصر، (ُ)ىػّٖٓسنة 
. أما في الجناح الشروي لمعػالـ (ِ)ىػ ِْٓ كاستمر حكميـ حتى سنة ،كىددكا مكة كالمدينة ،العراؽ

عمى نحك شابو كثير مف الضػعؼ  ىػ ٔٓٔ حتى سنةا،سالمي فقد استمر حكـ الخالفة العباسية 
عمػػى مقاليػػػد األمػػػكر، كمػػا شػػػابو التوكػػػؾ  (ّ)السياسػػي بييمنػػػة القػػادة األتػػػراؾ، ثػػػـ األمػػراء البػػػكييييف

، حيث كانت الدكلة السامانية مكطف أبي (ْ)لمستقمةا،وميمي، بقياـ عدد مف الدكيالت االنوصالية ا
 أبي الميث كاحدة منيا. 

 زمن أبي الميث السمرقندي فيسية ضعف الخبلفة العبا
ما سبؽ إيجازه بقميؿ مف التوصػيؿ، فيمػا يتعمػؽ بالخالفػة العباسػية، كىػي عند العكدة إلى ك 

غايػػة الضػػعؼ، حيػػث كانػػت  التػػي تعنينػػا فػػي ىػػذا البحػػث، فإننػػا نسػػتطيع القػػكؿ إنيػػا وػػد كانػػت فػػي
ىػػػػ ِِّراؾ فيمػػػا بػػػيف أمالكيػػػا مقسػػػمة إلػػػى دكيػػػالت عديػػػدة، فػػػي حػػػيف خضػػػع خمواؤىػػػا لنوػػػكذ األتػػػ

كفػػي عصػػر نوػػكذ  ،ىػػػ ْْٕ، ثػػـ خضػػعت لنوػػكذ البػػكييييف مػػف ذلػػؾ التػػاريا حتػػى سػػنة ىػػػ ّّْك
مطػة الشػيعة ومب العالـ ا،سالمي في العراؽ كالحجاز كبالد الشػاـ ليجمػات القرا البكييييف تعرض

لػيكـ، تمركزكا فػي منطقػة البحػريف ثػـ انطمقػكا منيػا، فعػاثكا فسػادان فػي األوػاليـ سػالوة الػذكر فالذي  كاج
 بياف ألىـ األحداث التي مر بيا ا،ماـ السمروندم في تمؾ الحقبة الزمنية عمى النحك التالي:

                                                 

 .ِٓص فرحات الدشراكم ،انظر: الخالفة الواطمية بالمغرب (ُ)

 .(ُٗ)صمحمد جماؿ الديف سركر  انظر: تاريا الدكلة الواطمية، (ِ)

جنكب غرب بحر وزكيف ك بحر الخزر بيف  ،إلى أبى شجاع بكيو الذم نش  في بالد الديمـ البكيييكف ينتسب (ّ)
 (.َُٗ/ُانظر: المباب في تيذيب األنساب ) .طبرستاف كالجباؿ منطقتي

 .(ُٗٓ – ُّْص ) إبراىيـ أيكب، اريا العباسي السياسي كالحضارملتانظر: ا (ْ)
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 زمن أبي الميث السمرقندي فيسية تفسخ أمبلك الدولة العبا :أوالا 
حيػػػػث توػػػػاوـ خطػػػػر  اليجػػػػرمدادت الخالفػػػػة العباسػػػػية ضػػػػعوان، منػػػػذ أكائػػػػؿ القػػػػرف الرابػػػػع از 

مػػػػػف جيػػػػػة، كمػػػػػا ازدادت وػػػػػكة  األتػػػػػراؾ عمػػػػػى الخالفػػػػػة الػػػػػدكيالت المسػػػػػتقمة، كازدادت ىيمنػػػػػة وػػػػػادة
 الػرمك فػارس  ك (ِ)كطبرسػتاف (ُ)جيرجػاف فػيالبكييييف، كاتسعت روعػة األوػاليـ الخاضػعة لسػمطانيـ 

سػػػمطانيـ عمػػػى مصػػػر كسػػػكرية. ، كظيػػػر   (ْ)كبسػػػط ا،خشػػػيديكفيػػػة أخػػػرل، مػػػف ج (ّ)كأصػػػبياف
القرامطػػة بمنطقػػة البحػػريف كمػػا حكليػػا مػػف ثغػػكر كبػػالد، حتػػى اسػػتكلكا عمػػى مسػػاحات كاسػػعة مػػف 

 .  (ٓ)العراؽ كبالد الحجاز، كأعمف أحد أمراء العراؽ كاسمو البريدم حكمو عمى البصرة ككاسط
جبػاؿ  التػي سػيطرت عمػى الدكلػة الخاوانيػة (ٔ)السػامانيةكما ت سػس إلػى الشػرؽ مػف الدكلػة 

فػي حػػيف وامػػت إلػػى الجنػػكب مػػف  ػػػػ تركسػػتاف الشػػروية كميػػابػالد أم ػػػػ  جنكبػػان مػػا جاكرىػػا تيانشػاف، ك 
كمػػف الجػػدير بالػػذكر أف صػػراعان مريػػران كمتكاصػػالن وػػد نشػػب بػػيف  ،الغزنكيػػة السػػامانية، الدكلػػة الدكلػػة

 . ىذه القكل السياسية المبعثرة
 ىـ (334 -ىـ 232) (ٕ)عصر نفوذ األتراك عمى الخبلفة العباسية :ثانياا 

ة المسػتكوى ىػػ، كانتيػى بنيايػة خالفػِِّبدأ عصر نوكذ األتراؾ مع خالفة المتككػؿ سػنة 
؛ ألنو تميز بنوكذ العناصر التركية، ػػػػػعصر نوكذ األتراؾ ػػػػ كود سمي بيذا االسـ  ىػّّْبا سنة 

كترجػع أصػكؿ األتػراؾ  ،الدكلػة، كسػيطرتيـ عمػى ا،دارة كالجػيش المناصب الكبرل فػىكاستئثارىـ ب

                                                 

 طبرسػػتافيف مدينػػة عظيمػػة مشػػيكرة بػػ، ىػػي المنطقػػة الكاوعػػة إلػػى الجنػػكب الشػػروي مػػف بحػػر وػػزكيفجرجػػاف:  (ُ)
 (.ُْٖ/ُ: معجـ البمداف، ياوكت الحمكم )كخرساف. انظر

انظػر: المرجػع  بحػر الخػزر ذات مػدف كوػرل كثيػرة. كخراسػاف بقػرببػيف الػرم ىي المنطقة الكاوعػة طبرستاف:  (ِ)
 (.ٖٔ/ُالسابؽ )

مػف أىػـ كىػي أصػوياف ،  ، كتعػرؼ أيضػان بمدينػةتقع في الطػرؼ الجنػكبي الشػروي مػف إومػيـ الجبػاؿأصبياف:  (ّ)
 (.ُّٗ/ُ) . انظر: المرجع السابؽمدف إيراف

 محمػد بػف طغػجعدة سنكات،  كىي منسكبة إلى  الشاـك  مصرمستعربة حكمت  تركية: ىـ ساللة فا،خشيديك  (ْ)
لقػػب سػػنة  ،مصػػرق كاليػػا عمػػى ُِّ، ثػػـ أصػػبح سػػنة العباسػػييفمػػف وبػػؿ  الشػػاـق كاليػػة ُّٖكالػػذم تػػكلي سػػنة 

 (.ُُٖ)ص ي السياسي كالحضارمالتاريا العباسكىك مف ألقاب السالطيف. انظر:  (ا،خشيدق بػ)ِّٔ
، تكممػػة تػػاريا الطبػػرم، أبػػك الوضػػؿ اليمػػداني (ٓٓانظػػر: تػػاريا الدكلػػة العميػػة العثمانيػػة، محمػػد فريػػد بػػؾ )ص (ٓ)

  (. َُُ)ص

الذم كاف مجكسيان « ساماف»ترجع أصكؿ السامانييف إلى أسرة فارسية عريقة ، إذ ينسبكف إلى جدىـ األعمى  (ٔ)
 (ْٗ/ِانظر: المباب في تيذيب األنساب ) دكلة األمكية.مجكسيان ثـ أسمـ في أكاخر ال

 .ْٔانظر: مطمع العصر العباسي الثاني، د. نادية صقر ص (ٕ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%BA%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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نشػ   كىي األواليـ التي وامت عمييا الدكلة السامانية التػي، تركستاف كبالد ما كراء النيرإلى أواليـ 
كفػػػػي ىػػػػذه الوتػػػػرة ازداد التوسػػػػا كاالنحػػػػالؿ فػػػػي الدكلػػػػة العباسػػػػية، ، أبػػػػك الميػػػػث كترعػػػػرع فػػػػي كنويػػػػا

ىػػػ(، َِّ-ِٓٗعرضػػت لسمسػػة مػػف االنقسػػامات، التػػي بػػدأت تستشػػرم فػػي عيػػد المقتػػدر بػػا )كت
ىػػ ( الػذم ِِّ - َِّمزيد مف الوتف الداخمية في عيد الخميوة القػاىر ) كازدادت كتيرتيا بظيكر

 تعرض لمخمع كالحبس كالتعذيب عمى يد كبار وادتو.
 - ِِّيف، مداه في عصر الراضي با )ثـ بمغ نوكذ القادة األتراؾ عمى الخمواء العباسي

لػػػـ يسػػػتطع  وىػػػػ (، الػػػذم سػػػمـ مقاليػػػد الحكػػػـ ألحػػػد وادتػػػو، كبمػػػغ بػػػو العجػػػز مػػػداه، لدرجػػػة أنػػػِّٗ
 الحصكؿ عمى ما يكويو مف الماؿ لسد حاجاتو الشخصية. 

كدخمػػت الخالفػػة العباسػػية فػػي ذلػػؾ الحػػيف مرحمػػة جديػػدة مػػف سػػقكط الييبػػة كاالضػػمحالؿ 
الحكػـ لكاتبػو أبػى عبػد ا أحمػد  ىػػ ( الػذم تػرؾ تػدبيرّّّ-ِّٗالمتقػي  ) السياسػي فػي عيػد

، كلػػـ يمبػػث (ُ)، عمػػى مقاليػػد األمػػكر(التركػػي تػػكزكف)كفػػي عيػػده سػػيطر األميػػر  ،الكػػكفيبػػف عمػػى ا
كفػي عيػػد  ،ىػػ (ّّْ - ّّّحتػى عػزؿ الخميوػػة كأكدعػو السػجف كنقػػؿ الخالفػة لممسػتكوي بػػا ) 

دم األتػػراؾ إلػػى أيػػدم البػػكييييف الحكػػـ الوعمػػي فػػي الخالفػػة العباسػػية مػػف أيػػ المسػػتكوي انتقمػػت دفػػة
ىػ (، كبطمب مف الخميوة نوسو، الذم استنجد بالبكييييف طمبان لمخالص مف نوكذ  ْْٕىػ ػ  ّّْ)

 األتراؾ، كصراعاتيـ التي ال تكاد تنتيي. 
 ىـ ( 447ىـ ـ  334ة العباسية ) عصر نفوذ البويييين عمى الخبلف: ثالثاا 

ا بػػذكر ، كأمػػرك ءاسػػت ثر البكيييػػكف فػػي عيػػد المسػػتكوي بػػالحكـ، حيػػث تمقبػػكا بمقػػب أميػػر األمػػرا
 . السمطة الدينية، كالسمطاف ا،سميكلـ يترككا لمخميوة العباسي سكل  ،أسمائيـ في الخطب

 كمف الجدير بالذكر أف خالفة المسػتكوي لػـ تػزد عػف سػنة كأربعػة أشػير، كأف البػكييييف سػجنكه
فػي فػارس كالمنػاطؽ أف البكييييف ود بسطكا نوكذىـ ككذلؾ  ،ىػّّٖإلى أف مات في محبسو سنة 

ثػػػـ تطمعػػػكا ، (ّ)، كىمػػػذاف ككرمػػػافكالػػػرمكأصػػػبياف،  (ِ)اسػػػتكلكا عمػػػى شػػػيراز، حيػػػث المحيطػػػة بيػػػا
، حيػػث تقػػدمكا نحكىػػا كسػػيطركا عمييػػا دكف العراؽبػػالخالفػػة العباسػػية  لمسػػيطرة عمػػى بغػػداد، مركػػز

                                                 

 (.َٕ/ِْ، شمس الديف الذىبي )كفيات المشاىير كاألعالـك  انظر: تاريا ا،سالـ (ُ)

: معجػػػػـ البمػػػػداف . انظػػػػرمدينػػػػة كانػػػػت عاصػػػػمة بػػػػالد فػػػػارس كتقػػػػع فػػػػي الجنػػػػكب الشػػػػروي مػػػػف إيػػػػرافشػػػػيراز:  (ِ)
(ّ/َّٖ.) 

ومػػيـ مكػػراف شػػروإومػػيـ يقػػع بػػيف إومػػيـ فػػارس غربػػان بػػالد كرمػػاف:  (ّ) ، كخرسػػاف شػػماالن. العربػػي جنكبػػان  كالخمػػيج، ان ، كاج
 (.َٔ/ُانظر: المسالؾ كالممالؾ، ا،صطخرم )
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كمػػف ىنػػػا بػػػدأ عصػػػر ىيمنػػػتيـ عمػػػى الخالفػػػة  ، (ُ)ػىػػػّّْمػػػف جمػػػادل األكلػػػى سػػػنة ُُفػػػي وتػػاؿ 
كعمػى  ػػعضد الدكلة بف بكيو اتخذ لنوسو ػأف  أف البكييييف بمغكا ش نان عظيمان لدرجة ، كماالعباسية

ممؾ الممكؾ(، في حيف كاف أسالفو يكتوكف ب لقاب التبجيؿ  أمشاىنشاه )ػ لقب ػػنحك غير مسبكؽ 
لـ يمقبكا أنوسيـ بمقب خميوة، البكييييف فإف كمع ذلؾ  ،توخيـ مثؿ:  عماد الدكلة ،  كركف الدكلة كال

 . (ِ)ىػ ْْٕ ، إلى أف انتيى حكميـ عمى أيدم السالجقة سنةكلـ يعمنكا خمعيـ لمخالفة العباسية
ككػاف أداة طيعػة  ،(ىػػّّٔ-ّّْ)كفي ظؿ البكييييف عػاش الخميوػة العباسػي المطيػع  

كفػي عيػده اسػتكلى معػز الدكلػة البػكييي ، البكييييف، ي مركنػو فيطيػع، كيزجركنػو فيزدجػر أيدمفي 
ػ كطبرسػػتاف كجرجػػاف ،ػػقّّٓكمػا اسػػتكلى ركػػف الدكلػة البػػكييي عمػػى الػرم ، ىػػػّّٔعمػى البصػػرة 

، كتسميـ األمر إلػى كلػده الطػائع، أف البكييييف اضطركه إلى خمع نوسو ذكره كمف الجدير ،ىػّّٔ
 ىػ، بعد فترة حكـ دامت تسعان كعشريف سنة كعدة أشير. ّّٔ سنة

يػده كانػت وصػيرة إف   :كبيػر، حتػى ويػؿ حػدئع ازداد نوػكذ البػكييييف ، إلػى كفي عيد الطا
كمػع ذلػػؾ أجبػر البكيييػػكف  ،(ّ)كلػػيس لمخميوػة إال مجػرد االسػػـ  ،مػع بنػي بكيػػو، فػإنيـ كػػانكا الممػكؾ

نػػازؿ عػػف الخالفػػة إلػػى أبػػي العبػػاس أحمػػد بػػف إسػػحؽ الممقػػب عمػػى أف يخمػػع نوسػػو كيتالطػػائع بػػا 
ىػػػ(، كتكليػػة القػػادر ُّٖحيػػث تػػـ خمعػػو سػػنة ) ،ىػػػ ُّٖ -ىػػػ  ّّٔكالػػذم حكػػـ مػػف بالقػػادر بػػا 

 ىػ . ِِْبا مكانو. كود نجح القادر في االحتواظ بحكمو، في ظؿ النوكذ البكييي، حتى سنة 
ة باسػػػػية وػػػػد ازدادت ضػػػػعونا، فػػػػي ظػػػػؿ ىيمنػػػػإف الخالفػػػػة الع :كىكػػػػذا نخمػػػػص إلػػػػى القػػػػكؿ

، كسػيطركا عمػى الدكلػة، يوػة مػف اختصاصػاتو، كعزلػكا كزراءهحيث جػرد البكيييػكف الخم ،البكييييف
ثػػـ انتيػػى بيػػـ األمػػر إلػػى التمػػرد عمػػى  ،كسػػيطركا عمػػى مػػكارد الدكلػػة كمصػػارفيا ،كأداركا شػػؤكنيا

سقاط ىيبػة الخالفػة، كاسػتبقاء الخميوػة مجػر  د كاجيػة سياسػية، فػي حػيف كاصػمكا دعػكتيـ الخميوة، كاج
 لمتشيع كىجكميـ عمى أىؿ السنة.

 :(ْ)اتساع خطر القرامطة عمى قمب الخبلفة العباسية :رابعاا 
وػدـ إلػى الككفػة رجػؿ اسػمو حمػداف كلقبػو  فحػي ،ىػػِٖٕإلػى عػاـ  (ٓ)القرامطػةترجع بدايػة 

 ،أنصػػار آؿ البيػػتسػػتجابة كبيػػرة مػػف القيػػت دعكتػػو ك  ،إمػػاـ مػػف آؿ البيػػت اتبػػاع إلػػى كدعػػاوىػػٍرمىط، 
                                                 

 (.ٖ،ٕة )صتاريا الدكلة البكييية السياسي كاالوتصادم كاالجتماعي كالثقافي، د. حسف منيمنانظر:  (ُ)
 (.ُٗٓ،َُٔ)ص المرجع السابؽ (ِ)
  (.َٔ/ّتاريا ا،سالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي، حسف إبراىيـ حسف ) (ّ)

 .ٕٓصانظر: الجامع في أخبار القرامطة، سييؿ زكار  (4)

ا مذىب القرامطة كاف بسكاد الككفة يحمؿ غمة السكاد عمى أثكار لو ثـ فش القرامطة: نسبة إلى حمداف ورمط، (ٓ)
  (.ّٓٔ/ٔ. انتظر: الكامؿ في التاريا، أبك الحسف الشيباني )بسكاد الككفة
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ب ف أحمد بف محمػد بػف الحنويػة رسػكؿ ا،  القكؿ منياك  ،عف ا،سالـ بعيدةأخذ يبث فييـ أفكارنا ك 
 .مف األفكار الشاذة إلى غير ذلؾكأف القبمة إلى بيت المقدس، كأف النبيذ حراـ كالخمر حالؿ، 

بسػط  كالػذم ،ىػػِٖٔالجن ػابى سػنة  أبػى سػعيد ـزعػيمي فػي عيػد بدأ القرامطة في التكسػع،
اد ازدك  ،الشػػاـبػػالد العػػراؽ ك الحجػػاز ك  منػػاطؽ كاسػػعة فػي ثػـ ىػػاجـسػمطانو عمػػى البحػػريف كىجػػر، 

زعػيميـ زكركيػو  حيػث ارتكػب، بػاعيػد المكتوػي فػي  لشػاـ كالحجػاز كالػيمفا عمىخطر القرامطة 
عمػى البصػرة كسػيطر القرامطػة  ،بف ميركيو مذابح بشعة ضد حجاج بيت ا الحراـ كعامة الناس

يكمنا، ثـ وومكا راجعػيف إلػى ، حيث اوتحمكا المدينة كعاثكا فييا فسادنا مدة سبعة عشر ىػ ُُّسنة 
واـ القرامطة بعد ذلػؾ بػاعتراض الحجػيج أثنػاء عػكدتيـ بعػد أداء فريضػة الحػج ثـ  ،بالبحريف ىجر
 يدخمكا مكة بقيادة أبى طاىر القرمطىػ ، حيف ُّٕسنة كبمغ عبث القرامطة مداه  ، ىػُّّسنة 
ثػـ  ،كأفنػييـ أنػا ،با أنا ، أنا الذم يخمػؽ الخمػؽجمس عمى باب الكعبة كىك يردد: أنا ا، ك الذم 
ر  كنقمكه إلىعمى الحجر األسكد ى أتباعو استكل ؛ حيث بقي مغتصبان فييا مدة اثنػيف كعشػريف ىىجى

 . (ُ)ىػّّٗسنة   المطيعة العباسي الخميوفي عيد  استعادتو تتمعامان، إلى أف 
 :اة السياسية في الدولة السامانيةأىم مبلمح الحي :خامساا 

االوتػراب أكثػر كلكي نتعرؼ عمى عصر أبي الميث السمروندم، عمى نحك تاـ، ال بػد مػف 
ذلؾ أكبػر األثػر عمػى تكجيػو ، كتػ ثر ب كضػاعيا؛ حيػث كػاف لػمف بيئتو السياسية، التي عاش فييػا

 .يالعمم
ىػػػػ( النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف عصػػػر نوػػػكذ األتػػػراؾ ّٖٗ - ُِٔ)عاصػػػرت الدكلػػػة السػػػامانية

كمػا يمكػف القػكؿ إنيػا ، ىػػ(ْْٕػػػػػّّْىػ( كالنصؼ األكؿ مف عصر نوكذ البكييييف )ّّْػػػػػِِّ)
مػف خموػاء بنػي العبػاس، بيػنيـ سػبعة مػف خموػاء الوتػرة األكلػى، ىػـ المعتضػد بػا  عاصرت ثمانية
نػػاف مػػف كاث ، كالمتقػػي  كالمسػػتكوي بػػاالمقتػػدر بػػا كالقػػاىر بػػا كالراضػػي بػػاك  كالمكتوػػي بػػا

 .ىػ ( ّٖٗ – ِٕٗالمطيع كالطائع ) ا خمواء الوترة الثانية ىم
كلكػف أكليػة دكلػتيـ ترجػع إلػى عػاـ  ،كبدأ نجـ السامانييف  في الظيكر عمى زمػف المػ مكف

كرىػا، كعمػؿ ف ساماف عمى بالد ما كراء النير، فنظـ أمىػ، حيف سيطر إسماعيؿ بف أحمد بِٕٗ
، ثػػػـ وػػػاـ بحممػػػة عسػػػكرية ضػػػد بعػػػض القػػػكل المسػػػيحية المجػػػاكرة، كضػػػد عمػػػى نيضػػػتيا كازدىارىػػػا

ثـ وضى عمى الدكلة الصوارية، كمد نوكذه إلى خراساف، كاستكلى  ،األتراؾ الكثنييف في كسط أسيا
 زكيف إلى دكلتو.كو الرمكبعدىا ضـ ، ىػِٕٖعمى طبرستاف عاـ 

                                                 

 (.ّٓ،ْٓ/ٕ) الشيبانيانظر: الكامؿ في التاريا، أبك الحسف  (ُ)
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     ِّ 

ىػػػ . ثػػـ  ِّّك َُّكدخػؿ السػػامانيكف فػي صػػراع داخمػي عمػػى السػػمطة فيمػا بػػيف سػنتي 
ىػ كحتى سقكط دكلػتيـ عمػى  ّٔٔتجدد الصراع الداخمي بيف أبناء البيت الحاكـ، ابتداءن مف سنة 

طبػكا ىػػ، حيػث اسػتكلكا عمػى بخػارل كنيسػابكر كبقيػة المػدف السػامانية، كخ ّٓٗيد الغزنكييف سػنة 
 . (ُ)باسـ الخميوة العباسي القادر با

كىكذا يمكف القكؿ إف السامانييف بدأكا حياتيـ السياسية عمػاالن لمخميوػة العباسػي المػ مكف، 
.  ثركا بوػارس كبػالد مػا كراء النيػركلكنيـ لـ يمبثكا طكيالن حتى است ،ثـ أصبحكا عماالن لبني طاىر

وػد بمغػت أكج مجػدىا كاتسػاعيا فػي عيػد رابػع ممػككيـ، نصػر كما يمكف القكؿ إف الدكلة السامانية 
كراء  ، حيػػث اسػػتكلكا عمػػى سجسػػتاف ككرمػػاف كجرجػػاف كمػػا  ىػػػ( ُّّ – َُّ ) الثػػاني بػػف أحمػػد 

النير كخراساف، حيث حكـ دكلتو عمى نحػك مسػتقؿ، مػع االحتوػاظ بتبعيػة اسػمية لمخميوػة العباسػي 
 في بغداد.
 السمرقنديلقول في عصر أبي الميث خبلصة ا

الشػػروي مػػف العػػالـ  ف الجنػػاح: إؿ مػػا سػػبؽ إلػػى القػػكؿكيمكػػف لمباحػػث أف يخمػػص مػػف كػػ
ا،سػػػالمي، فػػػي عصػػػر أبػػػي الميػػػث السػػػمروندم، كػػػاف معرضػػػان لخطػػػر المػػػد الشػػػيعي ، عمػػػى أيػػػدم 
البػػػكييييف كالقرامطػػػة كبعػػػض القػػػكل الوارسػػػية األخػػػرل، كمػػػا كػػػاف معرضػػػان كبخاصػػػة عمػػػى الحػػػدكد 

، مانييف السػنيةكمػف ىنػا تبػرز أىميػة دكلػة السػا ،السػامانية لخطػر الػكثنييف األتػراؾالشمالية لمدكلػة 
 ، ، فػػي عػػالـ يمػػكج باالنشػػقاوات كالمػػذاىب كالحركػػات اليدامػػةكمػػا تبػػرز أىميػػة كدكر عممػػاء السػػنة

ككػػػاف مػػػف الطبيعػػػي فػػػي ظػػػؿ ىػػػذه الظػػػركؼ، أف يحظػػػى السػػػامانيكف باىتمػػػاـ الخميوػػػة العباسػػػي، 
 ذ األتراؾ . كبخاصة في ظؿ نوك 

عصػػر أبػي الميػث فػػي  ل الباحػث أف يػكرد أىػػـ مالحظاتػو عمػىكحرصػان عمػى ا،يجػاز، يػػر 
 عدة نقاط ، منيا:

أف تعدد الدكؿ ا،سالمية الكبرل، كتعدد الحركػات االنوصػالية كالػدكيالت المسػتقمة، ككثػرة  .1
ي، كبخاصػة الوتف كاالضطرابات كالقالوؿ السياسػية وػد دفعػت النػابييف فػي العػالـ ا،سػالم

، ياسػػة كاالنشػػغاؿ بػػالعمـك كالمعػػارؼفػػي الجنػػاح الشػػروي، إلػػى االنصػػراؼ عػػف معػػاورة الس
كػػراـ العممػػاء تشػػجيعكمػػا دفعػػت حكػػاـ الػػدكيالت المسػػتقمة إلػػى  ىنػػا كمػػف  ،طمػػب العمػػـ، كاج

يمكػػػػف القػػػػكؿ إف أبػػػػا الميػػػػث السػػػػمروندم كجػػػػد ذاتػػػػو فػػػػي االشػػػػتغاؿ بػػػػالعمـ عػػػػف االنشػػػػغاؿ 
 .بالسياسة

                                                 

 (.ُٕانظر: تاريا ا،سالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي ص) (ُ)
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تركستاف كما كراء النير كاف مقران لمدكلة السامانية، كمسرح حياة أبي الميث أف بالد  .ِ
إف الدكلة  :السمروندم، كود اشتيرت بكثرة مكتباتيا، كمعاىدىا العممية، كما يمكف القكؿ

محمد بف يزيد المبرِّد السامانية ود حظيت بكجكد كككبة مف كبار عمماء المسمميف، كمنيـ 
اجك  ػ،ىِٖٓتالكامؿ كتاب صاحب   ،قِْٖت ابف سيناك  ،ىػُُّت النحكم الز ج 
 كغيرىـ عشرات العمماء، الذيف برزكا في مختمؼ العمـك كاآلداب. ق،َِّت كالرازم

أف السامانييف كانكا عمى المذىب السني في محيط يغمب عميو الطابع الشيعي، كبخاصة  .ّ
عمماء السنة بالغة األىمية، لدل البكييييف كالواطمييف كالقرامطة. كمف ثـ كانت مسؤكلية 

 كمف ىنا ت تي أىمية أبي الميث السمروندم كسائر نظرائو.
أف انتشار بعض الحركات اليدامة، كبخاصة حركة القرامطة، ود عزز دكر الدكلة  .ْ

 السامانية، كأبرز دكر عممائيا؛ لككنيـ مف المسمميف السنة. 
ذىب الشيعي، لـ تسمح ليـ أف سيطرة البكييييف الشيعة عمى بغداد، كدعكتيـ لمم .ٓ

بالمساس بالصوة االعتبارية لمخميوة العباسي باعتباره كاجية لمعالـ السني، كمف ىنا 
إف الخميوة العباسي استمر في دعـ الدكلة السامانية، ،وامة ودر مف  :يمكف القكؿ

 التكازف السياسي كالديني في الجناح الشروي مف العالـ ا،سالمي.
 

 : (ُ)الجتماعيةالحالة ا: المطمب الثاني
انػػػت حيػػػاة ك، ك كمػػػا رأينػػػا الخالفػػػة العباسػػػيةفػػػي  لقػػػد وضػػػى أبػػػك الميػػػث السػػػمروندم حياتػػػو 

أكاخػر العصػر عميو حػاؿ المجتمػع العربػي، فػي  التي تميزت عما كافك  المجتمع العباسي متنكعة،
العػرب كالعجػـ، األمكم، فقد ارتقت الحياة في جانب العمراف، كتشكمت أعراؽه بشػرية ممزكجػة مػف 

 تي كانت تت لؼ مف عدة طبقات كىي:إضافةن إلى تنكع طبقاتو البشرية كال
أك مػػػػا يعػػػػرؼ بالطبقػػػػة العميػػػػا، كىػػػػـ أوربػػػػاء الخميوػػػػة كرجػػػػاؿ الدكلػػػػة البػػػػارزيف  أوالا: الخاصــــة:

كاألشػػػراؼ كالػػػكزراء كالقػػػكاد كالكيت ػػػاب كالقضػػػاة كاألدبػػػاء كالعممػػػاء، كىػػػؤالء ليػػػـ مرافػػػؽ خاصػػػة بيػػػـ، 
 افة إلى تنعميـ بالحياة إلى حد كبير.إض

أك مػػا يعػػرؼ بالطبقػػة العامػػة، كيػػدخمكف عمػػى الخميوػػة مػػف بػػاب يعػػرؼ  :ثانيــاا: الخــدم والعبيــد
باسـ )باب العامة(، إضافة إلى حاجتيـ الشديدة لألمكاؿ، فكانكا يعيشكف في حياة مكسكمة بالواوة 

 الشديدة.

                                                 

 .ّٖالعصر العباسي الثاني، د. شكوي ضيؼ ص :انظر (ُ)
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ع كالتجار كالوالحكف كالجند، كليـ مرافؽ خاصة كىـ أىؿ الحرؼ كالصنائ ثالثاا: المتوسطة:
إلى مف يصنع ليـ أغراضيـ كي تي ليـ بطمباتيـ يحتاجكف العمية مف القكـ  كافحيث بيـ، 

ىـ مف أجكر كا استوادىـ الذيف حققكا تمؾ األغراض، كلقد  المترفة، فكاف الصانعكف كالتجار
كالعطاريف، كتجار التحؼ ،  (ُ)اءن: البزازيفككاف أكثرىـ ثر  مختموة،ككانت رؤكس أمكاليـ  ،كترفيـ

 النويسة، كلقد كاف ا،ماـ السمروندم مف ىذه الطبقة، فكاف مف أسرة عادية.
 أما الحوالت الدينية فكاف مف أىـأما بالنسبة لحوالت الزكاج فقد اتسمت بالبذخ كا،سراؼ، ك 

كلة، كيقؼ العامة عمى جانبي مظاىرىا: خركج الخميوة مرتديان أفخر الثياب، كبصحبة كبار الد
 الطريؽ لتحية الخميوة، كىك في طريقو لممسجد.

أما بالنسبة لممرأة فال تختمط بالرجاؿ الغرباء، كفي الطروات العامة، ككانت تحضر مجالس 
 الكعظ في المساجد.

 
 :المطمب الثالث: الحالة الثقافية

لتي كانػت تيػتـ بػالعمـ كالثقافػة، لقد عاش أبك الميث السمروندم في ظؿ الخالفة العباسية ا
السػػيما ذلػػؾ العصػػر الػػذم كػػاف يحتػػكم عمػػى بعػػض المكتبػػات التػػي كانػػت تزخػػر بالكتػػب الدينيػػة 

التي أمدىا العباسيكف بمختمؼ الكتب، كالتي أنش ىا الخميوة (دار الحكمةلعممية كغيرىا، كمكتبة )كا
 أمدىا بالكتب المكجكدة في وصره.في القرف الثاني اليجرم، كالتي  (ِ)العباسي ىاركف الرشيد

أكؿ ظيػػكر ليػػا فػػي أكاخػػر القػػرف أمػػا مػػف حيػػث دكر المػػدارس فػػي تمػػؾ الوتػػرة، فمقػػد كػػاف 
 ، ككػػاف ليػػا دكر فعػػاؿ فػػي نشػػر العمػػـ كالثقافػػة بػػيف األجيػػاؿ،أكائػػؿ القػػرف الثالػػث اليجػػرم كأالثػػاني 

تزعمػػػكا  فالػػػذي لػػػث اليجػػػرم،القػػػرف الثافقيػػػاء مػػػف  ،الوقيػػػو البخػػػارم (ّ)مدرسػػػة ا،مػػػاـ أبػػػي حوػػػصك
، ثػػـ نشػػطت حركػػة إنشػػاء المػػدارس فػػي بػػالد المشػػرؽ بعػػد ىػػذا لفػػي مدينػػة بخػػار الحركػػة الوكريػػة 

أنشػ ىا ا،مػػاـ أبػك حػػاتـ   ،التػاريا، فقػد تػػـ إنشػاء مدرسػػة بنيسػابكر منيػذ بدايػػة القػرف الرابػػع اليجػرم

                                                 

البىزُّ الثياب كويؿ البىزُّ مف الثياب أىمتعة البىز از كويؿ البىزُّ متاع البيت مف الثياب كالب ز ازي البزازيف: أصميا مف  (ُ)
 (.ُُّ/ٓانظر: لساف العرب ) .بائع البىزِّ كًحٍرفىتيوي الًبزىازىةي 

خػػامس خموػػاء الدكلػػة ، ي أبػػك جعوػػريػػدم بػػف المنصػػكر العباسػػىػػاركف الرشػػيد بػػف محمػػد المىػػاركف الرشػػيد:  (ِ)
 كبكيػػع بالخالفػػة بعػػد كفػػاة أخيػػو اليػػادم، ، كنشػػ  فػػي دار الخالفػػة ببغػػدادكلػػد بػػالرمٌ العباسػػية فػػي العػػراؽ، كأشػػيرىـ، 

 (.ٗ/ُٔق. انظر: تاريا بغداد )ُّٗق، كتكفي سنة َُٕسنة 
كثالثمائػة، سػكف نسػؼ، كحػدث تكفي سنة ست عشػرة البخارم، وتيبة بف أحمد بف سريج أبك حوص البخارم:  (ّ)

 (.ِِٕ/ٕ. انظر الكافي بالكفيات )عف سعيد بف مسعكد المركزم
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ىا مف المدارس التي أصبحت وبمة بنيسابكر، إلى غير   (ِ)مدرسة ابف فكرؾك  ، (ُ)التميمي الشافعي
 طالب العمـ فيما بعد ذلؾ.  

كلقػػد احتمػػت بػػالد مػػا كراء النيػػر مكانػػة ثقافيػػة كفكريػػة عاليػػة بػػيف سػػائر البمػػداف ا،سػػالمية 
 ا،سػػالـكركػػف  ،كمسػػتقر العمػػـ ،معػػدف الخيػػرنيػػـ اج ك  ،عممػػاء كأكثرىػػا ،األوػػاليـجػػؿ أ إنػػو :حتػػى ويػػؿ
ا ترجػػع ىػػذه الرفعػػة إلػػى عنايػػة الممػػكؾ كاألمػػراء فػػي ذلػػؾ القػػرف ، كربمػػ(ّ)األعظػػـكحصػػنو  ،المحكػػـ

 بالعمـ كالتعمـ.
ىك ثمرة ىذا النشاط العممي الكاسػع فػي تمػؾ  ،كلقد كاف الت ليؼ في شتى العمـك كالمعارؼ

الذيف أثركا المكتبػة  ،البالد، كىذا أدل إلى ظيكر كككبة كبيرة مف العمماء في القرف الرابع اليجرم
 ككاف مف بينيـ: ،كفي كافة البالد ،ي شتى المجاالت العمميةالعممية ف

 في عمم القراءات:
عالـ جميؿ برز في ىذا القػرف كلػو بػاع كبيػر فػي عمػـ القػراءات، ككػاف لػو أثػر كاضػح فػي 

حيػث إنػو اختػار  (السػبعة فػي القػراءات السػبعةالذم ألػؼ كتػاب ) ىذا العمـ كىك ا،ماـ ابف مجاىد
كػػاف يختػػار وارئػػان مجمعػػان ك تيمنػػا بػػاألحرؼ السػػبعة، ككػػاف دويقػػان فػػي اختيػػاره،  فيػػو سػػبعة مػػف القػػراء،
 عميو عند أىؿ مصره.

تابػان ويمػان فػي ىػذا العمػـ سػماه الذم ألؼ ك (ْ)كما برز في ىذا المجاؿ أبك بكر األصبياني
 . (الغاية في القراءات العشر)

كألػػؼ كتابػػان فػػي القػػراءات  ،(ٓ)كمػػف الػػذيف بػػرزكا أيضػػا فػػي ىػػذا العمػػـ أبػػك الحسػػف الحمبػػي
 .مى )التذكرة في القراءات الثماني(يس

                                                 

محمد بف حباف بف أحمد التميمي، أبك حاتـ البسػتي، كيقػاؿ لػو ابػف حبػاف: مػؤرخ، عالمػة، أبك حاتـ التميمي:  (ُ)
ف كالشػػاـ كمصػػر خراسػػا ، فرحػػؿ إلػػىاألوطػػاركتنقػػؿ فػػي  -مػػف بػػالد سجسػػتاف-كلػػد فػػي بسػػت  ،جغرافػػي، محػػدث
ق. انظػػر: ّْٓ، كتػكفي سػنة كتػكلى وضػاء سػمروند مػدة، ثػـ عػػاد إلػى نيسػابكر، كمنيػا إلػى بمػده ،كالعػراؽ كالجزيػرة

 (.ٖٕ/ٔ)األعالـ
محمد بف الحسف بف فكرؾ، استكطف نيسابكر، كبمغت مصنواتو وريبان مف مائػة، ككانػت كفاتػو سػنة  ابف فكرؾ: (ِ)

 .(ِْٓ/ِ) ق. انظر: الكافي بالكفياتَْٔ

 (.َِِ/ُ) ، محمد بف أحمد المقدسيانظر: أحسف التقاسيـ في معرفة األواليـ (ّ)

كىػػػك مػػػف القػػػراء المشػػػيكريف  ،سػػػكف نيسػػػابكر ،أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف ميػػػرافالمقػػػرئ بػػػك بكػػػر األصػػػبياني: أ (ْ)
 (.ٕٓٗ/ّق. انظر: تذكرة الحواظ )ُّٖسنة تكفي  ،إماـ عصره في القراءات ،بخراساف

تػكفي سػنة طاىر بف عبد المنعـ بف غمبكف، كاف مف كبار المقرئيف ىك كأبكه أبك الطيب، : الحسف الحمبيأبك ( 5)
 (.ُِٕ/ٓق. انظر: الكافي بالكفيات )ّٗٗ
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كوػػػد صػػػنؼ تصػػػنيوات  (ُ)عمػػػـ القػػػراءات أبػػػك واسػػػـ اليػػػذلي ككػػػذلؾ مػػػف الػػػذيف ظيػػػركا فػػػي
 .ب )الكامؿ في القراءات األربعيف(كمف تصنيواتو في عمـ القراءات كتا ،عديدة

 :وعموم القرآن التفسيرمجال في 
عممػػاء أجػػالء برعػػكا فػػي عمػػـ التوسػػير ككػػاف عمػػى رأسػػيـ ا،مػػاـ  لقػػد ظيػػر فػػي ىػػذا القػػرف

 .قرآف(الآم ت كيؿ  عفجامع البياف صاحب التوسير الشيير)  (ِ)الطبرم
 

فمػػو كتػػاب غريػػب القػػرآف،   (ّ)ككػػذلؾ مػػف الػػذيف صػػنوكا فػػي ىػػذا الجانػػب أبػػك زيػػد البمخػػي
بيػاف أف سػكرة الحمػد ، ك ؿ السػكرالواتحة كالحركؼ المقطعة في أكائ توسيركنظـ القرآف، ككذلؾ لو 
 .(ْ)تنكب عف جميع القرآف

 ،التكحيػػدصػػاحب كتػػاب   كمػػف الػػذيف تخصصػػكا فػػي عمػػـ القػػرآف أبػػك منصػػكر الماتريػػدم
 .(ٓ)ككتاب ت كيالت القرآف ،ككتاب بياف أكىاـ المعتزلة

 في مجال الحديث وعمومو: 
عمػى يػد عممػاء عاشػكا فػي ىػذا لقد شيد القػرف الثالػث اليجػرم تحػكالن عظيمػان لعمػكـ كثيػرة،  

، كوػػدكة فػػي ذلػػؾ لألجيػػاؿ مػػف بعػػدىـ، كظيػػر ذلػػؾ جميػػان فػػي صػػكرة ، كػػانكا أئمػػة العمػػـ كالػػديفالقػػرف
ازدحػػػاـ بمػػػداف ا،سػػػالـ كػػػذلؾ كىػػػـ يمتوػػػكف حػػػكؿ عممػػػائيـ، ك  ،اآلالؼ المؤلوػػة مػػػف طػػػالب الحػػػديث

خؿ القرف الرابع اليجرم  كىك دإلى أف  كىـ يتنقمكف مف مسجدو إلى منزؿو إلى ساحةو ، ،بالمحدثيف
فػػػػي مجػػػػاؿ تػػػػدكيف السػػػػنة كحػػػػده، بػػػػؿ فػػػػي مجػػػػاؿ عمػػػػـك  يسلعظػػػػيـ، لػػػػبػػػػالغ الثػػػػراء بػػػػذلؾ ا،رث ا

 .(ٔ)الحديث
 :مف الذيف برعكا في ىذا المجاؿك  

                                                 

  .ُّسبؽ ترجمتو، انظر: الرسالة ص (ُ)
، صػػػاحب التصػػػانيؼ البديعػػػة، مػػػف أىػػػؿ آمػػػؿ طبرسػػػتاف محمػػػد بػػػف جريػػػر بػػػف يزيػػػد الطبػػػرما،مػػػاـ الطبػػػرم: ( 2)

ق. انظػػػر: سػػػير أعػػػالـ َُّكفي سػػػنة ، تػػػ(، كلػػػو الكتػػػاب المشػػػيكر في)أخبػػػار األمػػػـ كتػػػاريخيـقِِْمكلده:سػػػنة 
 (.ِٕٔ/ُْالنبالء )

-ف، كلد بقريػة تػدعى شامسػتيا، كاف فاضالن ويمان بجميع العمـك( أبك زيد البمخي: أحمد بف سيؿ البمخي أبك زيد3)
 كما بعدىا. (ُِٔ/ِ)انظر: الكافي بالكفيات . قِِّكتكفي سنة  ،كلو تصانيؼ كثيرة  -مف ورل بما

 (.ٕٔ/ُانظر: لساف الميزاف )( 4)

 .(َُّ/ِ)انظر: الجكاىر المضية في طبقات الحنوية ( 5)
 (.َِٕ/ِ) محمد خمؼ سالمة ،لساف المحدثيفانظر: ( 6)
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الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا ) صاحب الصحيح المسمى ا،ماـ البخارم
 كسننو كأيامو). 

، ككػػػذلؾ (سػػنف الػػدارميصػػاحب السػػػنف المشػػيكرة ) ىػػذا القػػرف أيضػػػا ا،مػػاـ الػػدارمي كمػػف أعػػالـ
  (ُ)، ككذلؾ ا،ماـ أبك حوص السػمروندم(الجامع الكبيرػػ)بصاحب السنف المعركفة  ا،ماـ الترمذم

 صاحب الصحيح كالتوسير.
 في مجال الفقو:

كويػػؿ عنػػو إنػػو أكؿ مػػف  ، (ِ)كمػػف العممػػاء الػػذيف صػػنوكا فػػي ىػػذا العمػػـ أبػػك بكػػر الشاشػػي 
محاسػػػف مػػػو كتػػػاب ف ،لػػػو مصػػػنوات كثيػػػرة لػػػيس ألحػػػد مثميػػػاصػػػنؼ الجػػػدؿ الحسػػػف مػػػف الوقيػػػاء، ك 

كلػػػو شػػػرح الرسػػػالة كعنػػػو انتشػػػر فقػػػو الشػػػافعي فيمػػػا كراء  ،كلػػػو كتػػػاب فػػػي أصػػػكؿ الوقػػػو ،الشػػػريعة
ف لػو األثػر البػالغ . إلى غير ذلؾ مف العمماء األجالء، الػذيف تركػكا إرثػان عمميػان عظيمػان، كػا(ّ)النير

 في ثقافة األجياؿ.
كانت ىذه البيئة الثقافيػة كالعمميػة التػي عاشػيا أبػك الميػث السػمروندم، األمػر الػذم ىيػ  لػو  

 مناخان ثقافيان، نش  فيو كترعرع حتى نضج كأثمر ثماره العممية في شتى العمكـ كالمعارؼ.
 

 
                                                 

كلػػػد سػػػنة ، عمػػػر بػػػف محمػػػد بػػػف بجيػػػر اليمػػػذاني السػػػمروندم محػػػدث مػػػا كراء النيػػػرأبػػػك حوػػػص السػػػمروندم: ( ُ)
 البغدادم بكر كأب، التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيدانظر: ق. ُُّتكفى سنة ، ثبتا في الحديثككاف  ،قِِّ

(ُ/ّْٗ.)  
 الكالـك  الحديثك التوسير  في اف إمامان الشاشي، كمحمد بف عمى بف إسماعيؿ القواؿ الكبير أبك بكر الشاشي: ( ِ)

  (.ََِ/ّق. انظر: طبقات الشافعية الكبرل، أبك الحسف السبكي )ّٓٔسنة تكفي  ،المغة كالشعرك  كالوقو
 .(ْٗ/ُ)لسيكطي ، اانظر: طبقات الموسريف( ّ)



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًبحث انثانث 

 هًٍتحٍاة اإلياو انسًشقنذي انع

 ًفٍو أزتعح يطانة:                            

 سحالتو انعهًٍت فً طهب انعهىانًطهب األًل: 

 

 شٌٍخـــــــو ًتاليٍــــــزهً: ــــــانًطهب انثان

 

 عقٍذتــــو ًيزىبــــو انفقيً انًطهب انثانث:

 

 آثاسه انعهًٍـــت ًيؤنفاتـــــو انًطهب انثانث:
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 :ول: رحبلتو العممية في طمب العممالمطمب األ 

لقػػد نشػػ  الموسػػر أبػػك الميػػث السػػمروندم، فػػي مدينػػة سػػمروند كتعمػػـ فييػػا، ككػػاف لػػو دكر فػػي  
نشػػر العمػػـ فػػي بػػالد مػػا كراء النيػػر، كلكػػف لػػـ يعثػػر الباحػػث عمػػى الػػرحالت العمميػػة التػػي وػػاـ بيػػا، 

 ككذلؾ لـ تذكر كتب التراجـ كغيرىا شيئان عف ىذه الرحالت.
 

 :المطمب الثاني: شيوخو وتبلميذه
 :شيوخو

 مى يد أئمة مف عمماء زمانو منيـ:تتممذ ا،ماـ أبك الميث السمروندم ع لقد
 :أوال: والده 

ودـ بغداد كحدث بيا عف محمد السمروندم، كاف فاضالن فقييان،  محمد بف أحمد بف إبراىيـ التكذم
صػغره، ككػاف ينقػؿ دائمػان عػف كالػده فكػاف  ككاف شيخو في مرحمػة، (ُ)بف عمرك بف مكسى العقيمي

 .  (ِ)يقكؿ: حدثني أبي
 :ثانياا: أبو جعفر اليندواني

 كمالػو فػي الوقػو:يقػاؿ لػو ل، الحنوػي أبػك جعوػر البمخػي، ،(ّ)الينػدكانيبػف محمػد محمد بف عبػد ا 
 ة،تػكفي ببخػارل فػي ذم الحجػ، ككػاف مػف األعػالـ، عاش اثنتيف كستيف سػنة، أبك حنيوة الصغير

 .(ٓ)ككاف غالبان ما يذكره في توسيره بقكلو: حدثنا الوقيو أبك جعور، (ْ)سنة اثنتيف كستيف كثالثمائة
 ثالثاا: الخميل بن أحمد

، ، القاضػي (ٔ)أبػك سػعيد، السػجزم، الخميؿ بف أحمد بف محمػد بػف الخميػؿ بػف مكسػى بػف عبػد ا
ب   الػػػػدعكات كاآلداب تػػػػاكىػػػػك صػػػػاحب ك ،شػػػػيا أىػػػػؿ الػػػػرأم فػػػػي عصػػػػره، المعػػػػركؼ بػػػػابف جنػػػػؾ

كاسػػعة،  رحمػػة كلػػو، خػػرة، سػنة ثمػػاف كسػػبعيف كثالثمائػػةتػػكفي بسػػمروند، فػػي جمػػادل اآلكالمػكاعظ   
أبػػي  كركل عػػف، كالحجػػاز، كالشػاـ، كبػػالد الجزيػرة جمػع فييػػا بػيف بػػالد فػارس، كخراسػػاف، كالعػراؽ،

                                                 

 .(ِِٕ/ُ)تاريا بغداد :انظر (ُ)

 .(ْٗ/ّ، ّٖٓ/ِ، ِٕٓ/ُ) انظر: بحر العمـك( 2)

 (.ٕٖ/ُ) نسابانظر: المباب في تيذيب األ. إلى باب ىندكاف محمة ببما نسبة اليندكاني: بالكسر  ( 3)
 .(ُِ/ُ) وطمكبغا، أبك العدؿ بف في طبقات الحنوية تىاج التراجـ (4)
 (.ْْ/ُانظر: بحر العمـك )( 5)

انظػػر: المبػػاب فػػي تيػػذيب . إلػػى سجسػػتاف بكسػػر السػػيف كسػػككف الجػػيـ كفػػي آخرىػػا زام ىػػذه النسػػبةالسػػجزم:  (ٔ)
 (.َُْ/ِ)األنساب 
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دم يذكره باسمو في توسػيره ككاف الوقيو أبك الميث السمرون، (ُ)بكر بف محمد بف إسحاؽ بف خزيمة
 .(ِ)أك بإضافة كممة القاضي

 محمد بن الفضل البمخيثالثاا: 
 الػكاعظ محمد بف الوضؿ بف العباس، ا،ماـ الكبيػر، الزاىػد، العالمػة، شػيا ا،سػالـ، أبػك عبػد ا

كوػػد ركل عنػو:أبك بكػػر محمػد بػػف  ،نزيػػؿ سػمروند كتمػػؾ الػديار، شػيير، مػػف أجمػة مشػػايا خراسػافال
 .(ّ)كمات سنة سبع عشرة كثالثمائة ،ا الرازم عبد

 تبلميذه:
لقد تخرج عمى يد ا،ماـ أبي الميث السمروندم، نخبة كاسػعة مػف الطػالب، كػاف ليػـ األثػر الطيػب 

 ياؿ القادمة، كسنذكر منيـ اثنيف:عمى األج
 أوالا: لقمان بن حكيم

 د ركل عػػػػف ا،مػػػػاـ أبػػػػي الميػػػػثالوقيػػػػو الزاىػػػػ (ْ)بػػػػف خمػػػػؼ الورغػػػػاني لقمػػػػاف بػػػػف حكػػػػيـ بػػػػف الوضػػػػؿ
 .(ٓ)السمروندم الكتب

   (ٔ)ثانياا: أبو عبد ا الحدادي
  كسركر الدارس ،صاحب كتاب عيكف المجالس ،طاىر بف محمد بف أحمد بف نصر الحدادم 

كمػات بيػا كدفػف يػـك السػبت  ، (ٕ)سػكف بػزدة ،ركل عػف الوقيػو أبػي الميػث السػمروندمك  ،في الػكعظ
 .(ٖ)ةكأربعمائالقعدة سنة ست ر مف ذم السابع عش

 كمف ركاتو )محمد بف عبد الرحمف الزبيرم، أحمد بف محمد أبك سيؿ( كغيرىـ.
 

                                                 

 (.ُٖٕ/ِ(، الجكاىر المضية في طبقات الحنوية )ّْٕ/ُٔلنبالء )(، سير أعالـ اُّْ/ِانظر: األعالـ ) (ُ)
 .(ّٕ/ِ، ّٔ/ُ)انظر: بحر العمـك  (2)

 (.ِّٓ/ُْانظر: سير أعالـ النبالء )( 3)
 (.ِِْ/ِ)المباب في تيذيب األنساب . نظر: منسكب إلى فرغانة الشاش ما كراء النيرالورغاني: ( 4)
 (.ّٓ/ُ(، بحر العمـك )ُْٔ/ُ) الجكاىر المضية في طبقات الحنوية( ٓ)

لػػى وريػػة بقػػكمس،  (ٔ) ػػٌداًدم: بوػػتح الحػػاء كتشػػديد الػػداؿ األكلػػى ككسػػر الثانيػػة ىػػذه النسػػبة إلػػى صػػنعة الحػػداد كاج الحى
 انظػر: المبػاب فػي تيػذيب األنسػػابكىػك إومػيـ صػغير يقػع فػي محػاذاة جبػاؿ البػرز، كجنػػكب شػرؽ إومػيـ طبرسػتاف. 

(ُ/ّْٔ). 

. ومعػػة حصػػينة عمػػى سػػتة فراسػػا مػػف نسػػؼ ، كىػػيكالنسػػبة إلييػػا بػػزدم ،ـ السػػككف كفػػتح الػػداؿبػػالوتح ثػػبػػزدة:  (ٕ)
 (.َْٗ/ُ) انظر: معجـ البمداف

 .(ُِٗ/ِ)شمس الديف الدمشقي ، تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ (ٖ)
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 مب الثالث: عقيدتو ومذىبو الفقيي:المط
شػػػيد القػػػرف الرابػػػع اليجػػػرم ظيػػػكران لػػػبعض العممػػػاء المسػػػمميف، الػػػذيف كووػػػكا أمػػػاـ الوػػػرؽ   

الػػػػذم تنتسػػػػب إليػػػػو فروػػػػة   (ُ)الحسػػػػف األشػػػػعرمالمناوضػػػػة ألىػػػػؿ السػػػػنة، كمػػػػف ىػػػػؤالء ا،مػػػػاـ أبػػػػك 
الموسػر أبػي الميػث السػمروندم، فتػ ثر إلػى حػد  عقيػدةاألشاعرة، ككاف لظيكر ىذه الوروة أثر عمػى 

مػا بػػ وكاليـ، كىػػذا كاضػػح فػػي توسػػيره كأوكالػػو فػي آيػػات الصػػوات، فجػػاءت أوكالػػو غالبػػان مكافقػػة ليػػـ، 
 مما أثر ذلؾ عمى عقيدتو كفكره.

ِإنَّ المَّــَو اَل َيْســَتْحِيي َأْن َيْضــِرَب َمــَثبلا َمــا َبعقوَضــةا َفَمــا ﴿توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:  عنػػد فمػػثالن  
يعنػػي ال نجػػده ينوػػي صػػوة الحيػػاء كيثبػػت الزميػػا كىػػك االمتنػػاع فيقػػكؿ     [ِٔالبقػػرة: ] ﴾ ...َفْوَقَيــا

لحيػاء أف يضػرب يمتنع مف ضرب المثؿ كبياف الحؽ بذكر البعكضة كبما فكويػا كيقػاؿ ال يمنعػو ا
فكاف األكلى بو أف يثبت أكالن الصوة ثـ يثبت الزميا كما فعؿ غيػره مػف الموسػريف، يقػكؿ  (ِ) المثؿ

إنما ىػك خبػره منػو جػٌؿ ذكػره أنػو ال يسػتحي أف يضػرب فػي   : ا،ماـ الطبرم في توسير ىذه اآلية
منػو ليػـ، ليميػز بػو أىػؿ ا،يمػاف الحٌؽ مػف األمثػاؿ صػغيًرىا ككبيًرىػا، ابػتالءن بػذلؾ عبػادىه كاختبػارنا 

 .(ّ) منو بو لقكـ، كىدايةن منو بو آلخريف كالتصديؽ بو مف أىؿ الضالؿ كالكور بو، إضالالن 
 

ككػػػذلؾ فػػػي صػػػوة اليػػػد يوسػػػرىا بقػػػكة العمػػػـ كالقػػػدرة، كيظيػػػر ذلػػػؾ جميػػػان عنػػػد توسػػػيره لقكلػػػو 
َد ِلَما خَ  ﴿:تعالى ص:  ]﴾َمْقتق ِبَيَديَّ َأْسَتْكَبْرَت َأْم كقْنَت ِمـَن اْلَعـاِلينَ َقاَل َيا ِإْبِميسق َما َمَنَعَك َأْن َتْسجق
نوسػرىا  :كوػاؿ بعضػيـفيقكؿ بعػد أف ذكػر أوػكاؿ السػمؼ كالخمػؼ مػدافعان عػف أوػكاؿ الخمػؼ   ، [ٕٓ

رادتػو وػد خمػؽ ا عػز كجػؿ  :فػإف ويػؿ، بما يميؽ مف صوات ا تعالى يعني خمقو بقدرتػو كوكتػو كاج
رادتػػو فمػػا الوائػػدة فػػي التخصػػيص ىػػاسػػائر األشػػياء بقك  ذكػػر اليػػد فػػي  ويػػؿ لػػو وػػد ؟ىنػػا تػػو كودرتػػو كاج

ـاَأَوَلْم ﴿:خمؽ سائر األشياء أيضا كىك وكلػو  :] يػس ﴾َيـَرْوا َأنَّـا َخَمْقَنـا َليقـْم ِممَّـا َعِمَمـْت َأْيـِديَنا َأْنَعاما
 .(ْ) أم بقكتي وكة العمـ كوكة القدرة (لما خمقت بيدم)كيقاؿ [ ُٕ

                                                 

 المتكمميف، ككاف كىك إماـ ،قَِٔلد سنة ك ، األشعرم بف أبي بشر عمي بف إسماعيؿأبك الحسف األشعرم: ( 1)
طبقػات الوقيػاء انظػر:  ق.ِّْمػات سػنة عػف فكػرىـ، ك  ، ثـ لما ظيػر لػو فسػاد أوػكاليـ رجػعان معتزلي في بداية أمره

 (.َْٔ/ِ، تقي الديف ابف الصالح )الشافعية
 (.ِٔ/ُبحر العمـك ) (ِ)

 (.َِْ/ُالقرآف )آم ت كيؿ  عفجامع البياف  (ّ)

 (.ُٔٔ/ّمـك )بحر الع (ْ)
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حػػيف أف أىػؿ السػػنة كالجماعػة يؤمنػػكف بيػػذه الصػوة كمػػا جػاءت، فػػا تعػالى لػػو يػػداف فػي   
يخبػر كىك منزه عف كؿ مخمكؽ كعف كؿ نقص، كبال زيادة عمى ذلؾ، فيككف توسػير اآليػة أف ا 

 ، بالكيوية ا،ليية التي ال يجكز لنا الخكض فييا.(ُ)أنو خمؽ آدـ بيديو
يعتقػدكف  فيكافػؽ المعتزلػة فػي صػوة االسػتكاء الػذ ندم وػدكما أف الموسر أبا الميػث السػمرو

 [ٓ طػو:]  ﴾لـرَّْحَمنق َعَمـى اْلَعـْرِش اْسـَتَو ا﴿أنيا بمعنى استكلى فيقػكؿ عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى
 ، كىذا ما والتو المعتزلة في ت كيؿ ىذه الصوة.(ِ)حكمو كنوذ استكلىأم 
بػف ه الصػوة، فيػك مػف منطمػؽ وػكؿ مالػؾ أما عقيدة أىؿ السنة كالجماعػة فػي ا،يمػاف بيػذ 

مىػى اٍلعىػٍرًش اٍسػتىكىل): عػف وكلػو تعػالىلما سئؿ ، أنس  االسػتكاء: كيػؼ اسػتكل، فقػاؿ (الػر ٍحمىفي عى
 .(ّ)يماف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعةمىٍجييكؿ، كا، معمكـ، كالكىٍيؼي 

دة، كإثبػات صػوة العجػب كلقد كافؽ ا،ماـ السمروندم مذىب أىؿ السنة كالجماعة فػي وضػايا عديػ
 ، إلى غير ذلؾ.(ْ) تبارؾ كتعالى

أمػػػا عػػػف مذىبػػػو فيػػػك حنوػػػي المػػػذىب، كىػػػذا كاضػػػح فػػػي مؤلواتػػػو التػػػي ألويػػػا فػػػي المػػػذىب  
الحنوي، ككذلؾ مف خالؿ توسيره آليات األحكاـ، فكاف يذكر اآلية كيصدر الحكـ عمييػا بالمػذىب 

 .(ٓ)يح رأم ا،ماـ أبي حنيوةالحنوي، كأحيانان يذكر اآلراء األخرل مع ترج
  

 : آثاره العممية ومؤلفاتو:رابعالمطمب ال
لقد وضى أبك الميث السمروندم حياتو في العمـ كالتعمـ، كنيؿ مف ثقافة عصػره العمميػة، فتػرؾ 

 لألمة إرثان عظيمان مف المصنوات كاآلثار العممية في شتى المجاالت نذكر بعضا منيا:
لقػػػػرآف الكػػػريـ، الػػػػذم نحػػػف بصػػػػدده، كىػػػػك مطبػػػكع فػػػػي ثالثػػػػة بحػػػر العمػػػػكـ: كىػػػك توسػػػػير ا .ُ

أك بػ وكاؿ ، سػكاء بػالقرآف، أك بالسػنة النبكيػة المطيػرةر القػرآف بالمػ ثكر يوسِّػمجمدات، كىك 
 .(ٔ)وميؿ بعض الركايات فيسياوو لهسناد  كافك الصحابة الكراـ، 

                                                 

 (.ِّٗ/ُِ) القرآفآم ت كيؿ  عف البيافانظر: جامع  (ُ)

 (.َّٗ/ِانظر: بحر العمـك ) (ِ)

 (.ِٖٔ/ِانظر: مجمكع فتاكل ابف تيمية ) (ّ)

 (.َُّ/ّانظر: بحر العمـك ) (ْ)

 (.ُٕٔ/ُ) المرجع السابؽانظر:  (ٓ)

 (.ُّ/ْالتوسير كالموسركف )انظر:  (ٔ)
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موسريف، يتعرض ليا كال سرائيميات في توسيره، فمقد كاف كغيره مف الأما مف حيث إيراد ا،
 يعقب عمى ذلؾ بشيء. 

كلقد أكثػر ا،مػاـ السػمروندم مػف ذكػر أوػكاؿ أىػؿ المغػة، فكػاف يبػيف معنػى الموظػة القرآنيػة 
مػػػف خػػػالؿ نظائرىػػػا المختموػػػة، كيتحػػػدث عػػػف اسػػػتعماؿ العػػػرب القػػػدماء كيستشػػػيد بػػػ وكاليـ 

،مػاـ السػمروندم فػي توسػيره لممعنى الذم يكرده، أما مف حيػث البالغػة كالبيػاف فمقػد أفػاد ا
 مف العمماء الذيف برزكا في ىذا الميداف.

كأما عمكـ القرآف فمقد كاف يذكر ذلؾ في توسيره، فعند توسيره لكػؿ سػكرة يتحػدث عػف عػدد 
آياتيػػا، كيػػذكر ىػػؿ ىػػي مكيػػة أـ مدنيػػة، كىػػذا أمػػر ميػػـ البػػد مػػف معرفتػػو إذ يتكوػػؼ عميػػو 

تحػػدث أيضػػان عػػف الناسػػا كالمنسػػكخ، ككػػاف يػػذكر معرفػػة الناسػػا كالمنسػػكخ مػػف اآليػػات، ك 
أسباب النزكؿ، فإذا ما مر بيا سبب نػزكؿ ذكػر ذلػؾ، كيبػيف مػا إذا كػاف حكميػا عامػان أك 

 .خاصان 
ككاف يػذكر األحكػاـ الوقييػة التػي تتعمػؽ باآليػة دكف تطكيػؿ ممػؿ أك تقصػير مخػؿ، فكػاف 

 يكردىا بقدر ما يحتاجو التوسير.
 مسائؿ الوقو، كىك مطبكع بتحقيؽ الدكتكر صالح الديف الناىي.خزانة الوقو، جمع فيو  .ِ
محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحميػػػػد عيػػػػكف المسػػػػائؿ فػػػػي فػػػػركع  المػػػػذىب الحنوػػػػي، كوػػػػد وػػػػاـ بشػػػػرحو  .ّ

 .في مجمد كاحد سماه )حصر المسائؿ كوصر الدالئؿ( -عركؼ بالعالءالم– السمروندم
، كوػد اىػتـ بيػا شػممتيـ فكائػدىاود اشتيرت فيما بيف األناـ بركاتيا ك ك المقدمة في الصالة،  .ْ

مصػػطوى بػػف زكريػػا القرمػػاني،  كثيػػر مػػف أىػػؿ العمػػـ، كوػػاـ بشػػرحيا رجػػاؿ كثيػػركف مػػنيـ:
كوػػد نظميػػا عبػػد الكىػػاب بػػف أحمػػد بػػف محمػػد الحنوػػي فػػي بحػػر الرجػػز  (التكضػػيحكسػػماه )
 .(ُ)(المنح المعظمة في نظـ مسائؿ المقدمة: )كسماه

 عمماء.فتاكل جماعة مف ال فيو فإنو جمع النكازؿ في فركع الحنوية .ٓ
تنبيو الغافميف، كىك مجمد كاحد كفيو مكضكعات كثيرة ، كركاه عنو محمد بف عبد الرحمف  .ٔ

 الترمذم.
األحاديػػث كاآلثػػار الػػكاردة فػػي اآلداب الشػػرعية بسػػتاف العػػارفيف، كىػػك كتػػاب مختصػػر فػػي  .ٕ

 .بابان كمقسـ عمى مائة كخمسيف  ،كالخصاؿ كاألخالؽ كبعض األحكاـ الورعية
 ورة العيكف كمورح القمب المحزكف، أك عقكبة أىؿ الكبائر، كىك مقسـ عمى عشرة أبكاب. .ٖ

                                                 

 (.ُٕٓٗ/ِ) ا الحنوي مصطوى بف عبد ،ف أسامي الكتب كالونكفع : كشؼ الظنكفانظر( 1)



  

 

 

 
 انفصم انثانً 

 انقشاءاث فً تفسٍش اإلياو انسًشقنذي

 :اٌذثًفٍو يث              

 انًبحث األًل: أنٌاع انقشاءاث انتً استعشضيا فً تفسٍشه

 

 و فً نسبت انقشاءاث ألصحابياـــــــــــانًبحث انثانً: ينيج         

              

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 انًبحث األًل 

 أنٌاع انقشاءاث انتً استعشضيا فً تفسٍشه

 كفيو ثالثة مطالب:                            

 انقشاءاث انًتٌاتشةانًطهب األًل: 

 

 انقشاءاث انصحٍحتانًطهب انثانً: 

 

 انقشاءاث انشارة انًطهب انثانث:
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 انًبحث األًل

 أنٌاع انقشاءاث انتً استعشضيا فً تفسٍشه
 

توسيره، فعرضيا ب نكاعيا  آنية فيا،ماـ السمروندم ػػػ رحمو ا ػػػػ بالقراءات القر لقد اعتنى 
 الضعيوة التي ال يقرأ بيا. المختموة المتكاترة منيا، كالصحيحة التي يقرأ بيا، كالشاذة

توسيره أكجو القراءات الكاردة في ألواظ القرآف الكػريـ، كلػـ يوتػو إال كما أنو استعرض أثناء 
مكاضػػػػع وميمػػػػة، فمقػػػػد ذكػػػػر القػػػػراءات المتػػػػكاترة المنسػػػػكبة لمقػػػػراء السػػػػبعة، ككػػػػذلؾ القػػػػراءات الثالثػػػػة 

، كذكػػر أيضػػان وػػراءات لػػـ تشػػتير كقػػراءة الحسػػف البصػػرم، ككػػذلؾ ذكػػر معشػػرالمشػػيكرة المتممػػة ل
كذكػػر وػػراءات مكافقػػة لمرسػػـ العثمػػاني كوػػراءات مخالوػػة لػػو، كذكػػر وػػراءات وػػراءات شػػاذة كضػػعيوة، 

 الكراـ ػػػػػػ رحميـ ا. ، كلمتابعيف، كلمصحابةمنسكبة لمنبي ػ
 
 

 انقشاءاث انًتٌاتشةانًطهب األًل: 

 ، فكػػاف يػػذكر القػػراءالقػػراءات السػػبع فػػي توسػػيره ػػػػػػػ اػػػػػػػ رحمػػو  ا،مػػاـ السػػمروندملقػػد عػػرض    
 السبعة ب سمائيـ، كمثاؿ ذلؾ: 

ورأ نافع كابف كثير يقكؿ:    [ْ الواتحة: ]﴾    ٺ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٺ  ﴿ :قكلو تعالىعند توسيره ل 
بغير األلؼ كورأ عاصـ كالكسائي باأللؼ  (ممؾ)كحمزة كأبك عمرك بف العالء كابف عامر

 . (ُ)( مالؾ)

، كوصػػد بػػذلؾ القػػراء السػػبعة وػػراءتيف متػػكاترتيف ا،مػػاـ السػػمروندمذكػػر فػػي المثػػاؿ السػػابؽ 
كأمػا القػراءة الثانيػة ، (كابف عػامر كحمزة كأبك عمرك نافع كابف كثيرفذكر في القراءة األكلى وراءة )

كالكسائي، كمما يدلؿ عمى أنػو أراد السػبعة فقػط، أف كػؿ مػف يعقػكب كخمػؼ  عاصـ فقد نسبيا إلى
ىػذا مػا يؤكػد أنػو عػزا القػراءة إلػى القػراء العاشر، ود كافقا عاصـ كالكسائي كمع ذلػؾ لػـ يػذكرىما، ك 

 السبعة فقط.
ْقَباَىــا ﴿كعنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:  وػػرأ نػػافع كابػػف  يقػػكؿ:   [ُٓالشػػمس:  ] ﴾ َواَل َيَخــافق عق

 .(ِ) كالباوكف بالكاك ،بالواء (فال يخاؼ )عامر 

                                                 

 (.ُْ/ُ) بحر العمـك( ُ)

 (.ّٔٓ/ّ)المرجع السابؽ  (2)
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ة، كلػػك أنػػو القػػراء السػػبع -عنػػد ذكػػره لمقػػراءة- فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ وصػػد ا،مػػاـ السػػمروندم
وصد غيرىـ مف العشرة لذكر ذلؾ؛ ألف أبا جعور المدني  كافؽ نػافعى كابػف عػامر كلػـ يػذكره، كىػذا 

 دليؿ واطع عمى أف مراده القراء السبعة فقط.
، فمػػثالن عنػػد توسػػيره لقكلػػو يػػذكر اتوػػاؽ القػػراء السػػبعة إذا اتوقػػكا عمػػى وػػراءة معينػػة أنػػوكمػػا   

 ﴾ٹ  ٹ  ڤ ٹ  ٹ  ڤ     ٹٹٿ  ٹٿ  ٹ      ٿٿ    ٿٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:
ػبٍ ى أى مىػػعى كى ) ، يقػكؿ:  [ٕالبقػرة:] كوػػرأ ( ةه اكى شىػغً ) التػػاءكاتوقػػت األئمػة السػػبعة عمػى رفػع (  ةه اكى شىػغً  ـٍ ىً ارً صى

، فوػي ىػذا المثػاؿ يصػرح ا،مػاـ السػمروندم باتوػاؽ (ِ)  كىػي وػراءة شػاذة بنصػب اليػاء  (ُ)بعضيـ
 القراء السبعة عمى رفع )غشاكة(.

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   ﴿عمػػى ذلػػؾ أيضػػا مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى  كمػػف األمثمػػة 

ۉ  ۉ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې      ۋ  ۋ  ۅ   ۋ  ۋ  ۅ       ٴۇٴۇۈ  ۈۈ  ۈڭ  ۇ     ۇ  ۆ ڭ  ۇ     ۇ  ۆ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  وئ  وئ  ۇئ    وئ  وئ  ۇئ        ەئەئائ  ەئائ  ەئې  ې  ى  ى   ې  ې  ى  ى   

يئ  جب  يئ  جب      ىئىئحئ  مئحئ  مئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  

كؿ بغيػر ألػؼ كأمػا اآلخػر فػإف كميػـ وػرؤكا ككميػـ وػرؤكا األيقكؿ:  ،[ٖٗ-ْٖ المؤمنكف:]﴾حب حب 
فوػػػي ىػػػذا المثػػػاؿ وصػػػد ا،مػػػاـ  ... (ّ)()كالبػػػاوكف  (ا)بغيػػػر ألػػػؼ غيػػػر أبػػػي عمػػػرك فإنػػػو وػػػرأ 

السػمروندم بقكلػػو )كميػػـ( القػػراء السػػبعة، بػػدليؿ أف يعقػػكب الحضػػرمي وػػد كافػػؽ أبػػا عمػػرك البصػػرم 
 في وراءتو كلـ يذكره.

مف السبعة ثـ بعد ذلؾ يقكؿ: كورأ الباوكف، كيقصػد بػذلؾ السػبعة  كأحيانا يذكر وراءةى كاحدو  
 [ُِٖ البقػرة:]﴾...َواتَّققوا َيْوماا تقْرَجعقوَن ِفيِو ِإَلـى المَّـوِ  ﴿ :قكلو تعػالىفقط، كمثاؿ ذلؾ: عند توسيره ل

ا كىات قيػك ) وكلػو تعػالى:أنو واؿ آخر آيػة نزلػت مػف القػرآف  كركل الضحاؾ عف ابف عباسيقكؿ:   
عيػػكفى ًفيػػًو ًإلىػػى الم ػػوً  ػػا تيٍرجى كوػػرأ البػػاوكف  ،بنصػػب التػػاء ككسػػر الجػػيـ (عػػكفرجً تى  )وػػرأ أبػػك عمػػرك (يىٍكمن

 . (ْ) بضـ التاء كنصب الجيـ (عكفرجى تي )

                                                 

: إتحػػػػاؼ فضػػػػالء البشػػػػر فػػػػي القػػػػراءات األربعػػػػة عشػػػػر وػػػػراءة الحسػػػػف البصػػػػرم، ورأىػػػػا بػػػػالوتح كالرفػػػػع. انظػػػػر (1)
(ُ/ُٔٗ .)  

 (.َٓ/ُبحر العمـك ) (ِ)

 .(ْٕٖ/ِالسابؽ ) رجعالم (ّ)
 (.َِٗ/ُ) السابؽ رجعالم (ْ)
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فوػي المثػػاؿ السػابؽ ذكػػر السػمروندم وػػراءة كاحػد مػػف القػراء السػػبعة كىػك أبػػك عمػرك، كبعػػد 
بقػػى مػػف القػػراء السػػبعة فقػػط؛ ألف يعقػػكب وػػد كافػػؽ أبػػا ذلػػؾ وػػاؿ: كوػػرأ البػػاوكف، كىػػك يقصػػد مػػف ت

 عمرك في وراءتو كلـ يذكر ذلؾ. 
وا ِإَلى َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوَيْنِعِو ِإنَّ ِفي َذِلكقـْم آَلَيـات  ...﴿ككذلؾ عند توسيره لقكلو تعالى:  اْنظقرق

بضػـ الثػاء كالمػيـ كوػرأ  (مػرهركا إلػى ثي انظػ)وػرأ حمػزة كالكسػائي   يقػكؿ:  [ٗٗ األنعاـ:]﴾ِلَقْوم  يقْؤِمنقونَ 
 . (ُ) بالنصب الباوكف

فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ ذكػػر السػػمروندم وػػراءة حمػػزة كالكسػػائي مػػف القػػراء السػػبعة، كبعػػد ذلػػؾ    
واؿ: كورأ الباوكف، كىك يقصػد مػف تبقػى مػف القػراء السػبعة فقػط، ألف خمػؼ القػارئ وػد كافقيمػا فػي 

 وراءتيما كلـ يذكر ذلؾ. 
يؤخذ عميو أثناء ذكره لمقراءات المتػكاترة، أنػو يػذكر وػراءات بعػض مػف القػراء السػبعة  كمما 

يقَخــاِدعقوَن المَّــَو َوالَّــِذيَن آَمنقــوا  ﴿كال يػػذكر القػػراء اآلخػػريف، كمثػػاؿ ذلػػؾ: عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: 
وَن  ـــعقرق ـــا َيْش ـــيقْم َوَم ـــَدعقوَن ِإالَّ َأْنفقَس ـــا َيْخ وػػػرأ أىػػػؿ الككفػػػة حمػػػزة كعاصػػػـ    يقػػػكؿ: [ٗالبقػػػرة: ]﴾َوَم

بػاأللؼ كتوسػير القػراءتيف كاحػد ( كمػا يخػادعكف)بغيػر ألػؼ كوػرأ البػاوكف  (خػدعكفكما ي)كالكسائي 
 . (ِ) يعني كباؿ الخداع يرجع إلييـ يضر ب نوسيـ

فقد ذكر في القػراءة األكلػى )يخػدعكف( أنيػا وػراءة أىػؿ الككفػة فقػط، لكػف الصػكاب أنػو وػد 
 .(ّ)ككفة كابف عامرورأ بيا أىؿ ال

 

 صحٍحتانقشاءاث ان: نثانًانًطهب ا
نمػػػا ذكػػػر  لػػػـ يقتصػػػر ا،مػػػاـ السػػػمروندم عمػػػى ذكػػػر القػػػراءات السػػػبع المتػػػكاترة فقػػػط فػػػي توسػػػيره، كاج
القػػراءات الصػػحيحة، كالمقصػػكد بيػػا القػػراءات الثالثػػة المتممػػة لمعشػػر، كىػػي المشػػيكرة المستويضػػة 

أنيػا متػكاترة، كمػف أمثمػة القػراءات الصػحيحة التػي ذكرىػا فػي  التي تمقتيا األمة بالقبكؿ، كالصػحيح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    توسيره ما يمي: فعند توسير وكلو تعالى:﴿

 (كاألنصػػارً )وػػرأ العامػػة ، يقػػكؿ:   [ََُ التكبػػة:]﴾پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
 .(ْ) بالضـ  (كاألنصاري )كورأ الحضرمي  ،بالكسر

                                                 

 (.َْٗ/ُ) بحر العمـك (ُ)

 (.ِٓ/ُ)المرجع السابؽ  (ِ)

 (.َُٕ/ُعشر ) فضالء البشر في القراءات األربعة انظر: إتحاؼ (ّ)

 (.ْٖ/ِبحر العمـك ) (ْ)
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السػػػمروندم القػػػراء العشػػػرة فقػػػط، كالػػػذم جعمنػػػا نقػػػكؿ: إف فوػػي المثػػػاؿ السػػػابؽ ذكػػػر ا،مػػػاـ 
ا،مػػػاـ السػػػمروندم أراد القػػػراء العشػػػرة؛ ألف الحسػػػف البصػػػرم مػػػف القػػػراء األربعػػػة بعػػػد العشػػػرة كافػػػؽ 

بالضػػػـ، كلػػػـ يػػػذكره، فػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى أنػػػو وصػػػد القػػػراء  )واألنصـــار(يعقػػػكب الحضػػػرمي فػػػي وػػػراءة: 
 .(ُ)العشرة فقط

قػػكا( كيقصػػد بػػذلؾ القػػراء العشػػرة، فمػػثالن عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: كأحيانػػا يػػذكر كممػػة )اتو 
البقرة ]﴾...ْلَحجُّ َأْشيقر  َمْعمقوَمات  َفَمْن َفَرَض ِفيِينَّ اْلَحجَّ َفبَل َرَفَث َواَل فقسقوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجّْ ا﴿
كوػػرأ البػػاوكف  ،مػػع التنػػكيف بػػالرفع (كال فسػػكؽه  فػػال رفػػثه ) وػػرأ ابػػف كثيػػر كأبػػك عمػػركيقػػكؿ:   ،[ُٕٗ :

بالنصػػػب غيػػػر أبػػػي جعوػػػر المػػػدني فإنػػػو وػػػرأ  (كال جػػػداؿى )كاتوقػػػكا فػػػي وكلػػػو  ،بالنصػػػب بغيػػػر تنػػػكيف
 ،فكػػؿ مكضػػع يػػدخؿ فيػػو ال التبريػػة -كىػػي التػػي تنوػػي الجػػنس-ال التبريػػة :كىػػذا يقػػاؿ لػػو ،بػػالرفع

ف شػػاء ضػػمو بػػالتنكيف مثػػؿ ،فصػػاحبو بالخيػػار إف شػػاء نصػػبو بغيػػر تنػػكيف وال خمــة وال ) :وكلػػو كاج
 .(ِ) [ِْٓ البقرة :](شفاعة

( كال جػػػداؿفوػػػي المثػػػاؿ السػػػابؽ ذكػػػر ا،مػػػاـ السػػػمروندم اتوػػػاؽ القػػػراء العشػػػرة فػػػي وكلػػػو ) 
كاستثنى منيـ القارئ المدني أبا جعور، كالذم جعمنا نقكؿ: إف ا،ماـ السمروندم أراد القراء العشرة 

األربعة بعد العشرة كافؽ أبا جعوػر المػدني فػي وػراءة:  دكف غيرىـ؛ ألف الحسف البصرم مف القراء
)  .(ّ)بالرفع، كلـ يذكره، فدؿ ذلؾ عمى أنو وصد القراء العشرة فقط )وال جدال 

 عف القراءات الصحيحة في توسيره:كيمكف لمباحث أف يستنبط أمريف أثناء الحديث  
 -لػػثالث المكممػػة لمعشػػركىػػي ا–أف ا،مػػاـ السػػمروندم ال يػػذكر القػػراءات الصػػحيحة  أكالن:

 في مكاطف كثيرة.
ْن َكاَنــْت َواِحــَدةا َفَمَيــا النّْْصــفق ... كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: ﴿ َواِ 

ف كانت كاحدةه  ) ورأ نافعيقكؿ:    ،[ُُالنسػاء: ]﴾ ...َوأِلََبَوْيِو ِلكقلّْ َواِحد  ِمْنيقَما السُّدقسق ِممَّا َتَركَ   (كاج
 .(ْ) كورأ الباوكف بالنصب عمى معنى الخبر كيككف االسـ فيو مضمران  ،عمى اسـ كانت بالرفع

فوػػػي ىػػػذا المثػػػاؿ اكتوػػػى ا،مػػػاـ السػػػمروندم بػػػذكر القػػػراءات السػػػبعة، كلػػػـ يػػػذكر القػػػراءات 
وػد كافقػت وػراءة  -كىك مػف القػراء الثالثػة-، بدليؿ أف وراءة ا،ماـ أبي جعورمعشرالثالث المكممة ل

 .(ٓ)فع كلـ يذكر ذلؾا،ماـ نا
                                                 

 (.َّٔ/ُعشر ) فضالء البشر في القراءات األربعة انظر: إتحاؼ (ُ)

 (.ُٖٓ/ُبحر العمـك ) (ِ)

 (.َُِ/ُعشر ) فضالء البشر في القراءات األربعة انظر: إتحاؼ (ّ)

 (.ُُّ/ُبحر العمـك ) (ْ)

 (.ِْٕ/ِانظر: النشر في القراءات العشر ) (5)
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ِإنَّ ِفيَيا لقوطاا َقالقوا َنْحنق َأْعَمـمق ِبَمـْن ِفيَيـا  َقالَ  ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: 
َينَّوق  ـمقَنا لقوطاـا ِسـيَء ِبِيـْم َوَضـاقَ  َلنقَنجّْ ِبِيـْم  َوَأْىَموق ِإالَّ اْمرََأَتوق َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن َوَلمَّا َأْن َجـاَءْت رقسق

ــا  ــَزْن ِإنَّ ــالقوا اَل َتَخــْف َواَل َتْح ــا َوَق ــوكَ َذْرعا ــاِبِرينَ  مقَنجُّ ــَن اْلَغ ــْت ِم ــَك َكاَن ــَك ِإالَّ اْمرََأَت العنكبػػكت: ]﴾ َوَأْىَم
ػنٍ إنػا مي )ك (ونػيلننجً )ورأ حمزة كالكسائي :   يقكؿ ،[ّّ،ِّ كوػرأ أبػك عمػرك  ،كالىمػا بػالتخويؼ (كؾجي

عاصـ األكؿ  كثير كأبك بكر عف ابفكورأ ،عاصـ كالىما بالتشديد عامر كحوص عف  كابفكنافع 
 . (ُ) أنجيتو كنجيتو بمعنى كاحد :كيقاؿ ،بالتشديد كالثاني بالتخويؼ كمعناىما كاحد

كفي ىذا المثاؿ كذلؾ، اكتوى ا،ماـ السمروندم بذكر وراءة القراء السبعة، كلـ يذكر وػراءة   
يؿ أف القارئىٍيف يعقػكب، كخمػؼ العاشػر، وػد كافقػا حمػزة كالكسػائي فػي القراء الثالثة المكممة ليا، بدل

(، ككذلؾ كافقا حمزة كالكسائي كابف كثير كشعبة عػف عاصػـ فػي تخوػيويـ لننجينوتخويويما لكممة )
 .(ِ)(، كلـ يذكر ا،ماـ السمروندم شيئان مف ذلؾإنا منجكؾلكممة )

اءات الػػػػػثالث أحيانػػػػػان بالشػػػػػذكذ أك أف ا،مػػػػػاـ السػػػػػمروندم يحكػػػػػـ عمػػػػػى بعػػػػػض القػػػػػر  ثانيػػػػػا:
 الضعؼ.

ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ﴿كمػف أمثمػػة ذلػػؾ مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:  

:  يقػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ ،[َُِالبقػػػػػػػػػػػػػػػػرة: ]﴾ىئ  ىئ  ی  یىئ  ىئ  ی  ی    ىئىئۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ
وػرأ أبػك جعوػر بكسػر اليػاء يعنػي فػي ظمػؿ مػف الغمػاـ كفػي المالئكػة كىػي وػراءة شػاذة ( كالمالئكةً )

 .(ّ) راءة المعركفة بالضـ يعني ت تييـ المالئكةكالق
فػنالحظ مػف المثػاؿ السػابؽ أف ا،مػاـ السػمروندم حكػـ عمػى وػراءة ا،مػاـ أبػي جعوػر أنيػػا  

المشػػػتيرة التػػػي تمقتيػػػا األمػػػة مػػػف ، أك (ْ)شػػػاذة، مػػػع أف العممػػػاء اعتبركىػػػا مػػػف القػػػراءات المتػػػكاترة
 بالقبكؿ.

لثالثػة بصػيغة مبيمػة ثػـ يحكػـ عمييػا بالشػذكذ، كمػف أمثمػة يذكر وراءة أحد القػراء ا كأحيانان  
ـا َيـْدعقوَنِني ِإَلْيـوِ  ﴿ذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى:  يكسػؼ: ]﴾ َقاَل َربّْ السّْْجنق َأَحـبُّ ِإَلـيَّ ِممَّ

سػػجنتو  :يقػػاؿ ،بنصػػب السػػيف عمػػى معنػػى المصػػدر (جفوػػاؿ رب الس ػػ)وػػرأ بعضػػيـ :   يقػػكؿ ،[ّّ
ف أحػب إلػي ممػا يػدعكنني يعنػي نػزكؿ بيػت السػج ،كوػراءة العامػة الكسػر ،وػراءة شػاذةكىي  ،سجنان 
ألنيػػف ومػػف لػػو  ؛أراد بػػو النسػػكة الالتػػي حضػػرف ىنػػاؾ :كيقػػاؿ ،العزيػػز خاصػػة امػػرأةيعنػػي بػػو  ،إليػػو

                                                 

 (.ِّٔ/ِبحر العمـك ) (ُ)

 (.َْْ/ُانظر: إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ) (ِ)

 (.ِّٔ/ِبحر العمـك ) (ّ)

 (.ِِٕ/ِاءات العشر )انظر: النشر في القر  (ْ)
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بماليا كىػي تحسػف إليػؾ كتحبػؾ كتطمػب  اشترتؾكود  ،فإف ليا عميؾ حقان  ،أطع مكالتؾ كال تخالويا
 .(ُ)( رب السجف أحب إلي)ىكاؾ فقاؿ 

: العشر المتكاترة كعبر عنيا بقكلو تفوي ىذا المثاؿ السابؽ ذكر ا،ماـ السمروندم القراءا 
بصػيغة  -كىي وراءة ا،مػاـ يعقػكب –)كوراءة العامة(، كمف وبؿ ذلؾ ذكر وراءة أحد القراء العشرة 

رت عنػػد العممػػاء، كاشػػتيرت عنػػد مبيمػػة ثػػـ حكػػـ عمييػػا بالشػػذكذ مػػع ككنيػػا مػػف القػػراءات التػػي تػػكات
 األمة، كتمقتيا بالقبكؿ.

 

 

 شارةانقشاءاث ان: نثانثانًطهب ا

ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ  ضػػػح، كيتفػػػي توسػػػيره لػػػـ ييمػػػؿ ا،مػػػاـ السػػػمروندم إيػػػراد القػػػراءات الشػػػاذة
كذلػػؾ ألىميتيػػا فػػي إثػػراء التوسػػير، كبيػػاف  ؛عرضػػو ليػػا فػػي توسػػيره، كنقمػػو عػػف كثيػػر مػػف أصػػحابيا

أصػحاب الشػكاذ، بػؿ تعػداىـ كثيػران،  -بعد العشرة–ـ يكتًؼ بذكر وراءات القراء األربعة ، كلالمعاني
كفػػي ىػػذا الصػػدد يسػػتعرض الباحػػث مجمكعػػة مػػف األمثمػػة الدالػػة عمػػى صػػكر القػػراءات الشػػاذة فػػي 

 توسير ا،ماـ السمروندم:
 ،األعمػشك  ،القراء األربعة بعد القراء العشرة: ابف محيصف اتكىي وراء :قراءات اآلحاد

عنػد توسػيره لقكلػو  كود ذكر ذلػؾ ا،مػاـ السػمروندم فػي توسػيره، فمػثالن كاليزيدم،  ،كالحسف البصرم
ــينق  ﴿ تعػػالى: زَّاقق ذقو اْلققــوَِّة اْلَمِت ــَو الــرَّ ذك القػػكة  )وػػرأ األعمػػش  : يقػػكؿ ،[ٖٓالػػذاريات: ]﴾ِإنَّ المَّــَو ىق
 ،(إف ا ىػك الػػرزاؽ ): كمعنػػاه ،عامػػة بالضػـكوػراءة ال ،بكسػر النػػكف جعمػو مػػف نعػت القػػكة( المتػيفً 
 .(ِ)( ذك القكة المتيفي )كىك 

كىػػػك أحػػػد القػػػراء األربعػػػة  ،فوػػػي المثػػػاؿ السػػػابؽ ذكػػػر ا،مػػػاـ السػػػمروندم وػػػراءة لألعمػػػش
 ، ثـ كجييا بالنحك.(ّ)عشر

َزْلَنـا َيـا َبِنـي آَدَم َقـْد َأنْ  ﴿ما ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى:  :كمف األمثمة عمى ذلؾ أيضان 
ــا ــا يقــَواِري َســْوآِتكقْم َوِريشا  (كرياشػػان )وػػرأ الحسػػف البصػػرم :   يقػػكؿ ،[ِٔاألعػػراؼ: ]﴾.....َعَمــْيكقْم ِلَباسا

                                                 

 (.ُُٗ/ِبحر العمـك ) (ُ)
 (.ُّّ/ّ) المرجع السابؽ (ِ)

 (.ُٕٓ/ُانظر: إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ) (ّ)
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 ،الػػريش كالريػػاش مػػا ظيػػر مػػف المبػػاس :(ُ)كوػػاؿ القتبػػي ،بغيػػر ألػػؼ  (كريشػػان )كوػػرأ غيػػره  ،بػػاأللؼ
 .(ِ) الرياش الماؿ كالمعاش :كيقاؿ ،كريش الطائر ما ستره ا بو

كىػػػك مػػػف القػػػراء  ،ككػػذلؾ فػػػي ىػػػذا المثػػػاؿ ذكػػػر االمػػػاـ السػػػمروندم وػػػراءة الحسػػػف البصػػػرم
 ، ثـ بيف معناىا في المغة مستشيدان بقكؿ القتبي.(ّ)األربعة عشر

كوػد ،  نسػبت إلػى أحػد الصػحابة شػاذة كىػي كػؿ وػراءة:  مصـحابةشاذة ل قراءات
 :أمثمة ذلؾمف ك ،  ذكر ا،ماـ السمروندم وراءات عديدة لمصحابة

َقاَل َأَتْسـَتْبِدلقوَن الَّـِذي ىقـَو َأْدَنـى ِبالَّـِذي ىقـَو َخْيـر   ... ﴿ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى:
كعػب  وػرأ أبػي بػف ( اىبطػكا مصػر:  )يقػكؿ ،[ٖٓالػذاريات: ]﴾... اْىِبطقوا ِمْصراا َفـِإنَّ َلكقـْم َمـا َسـأَْلتقمْ 

 (مصػران )كمػف وػرأ  ،الػذم خػرجتـ منػو كىػك مصػر فرعػكف يعنػي مصػر ،بال تنػكيف  كابف مسعكد
 .(ْ) مف األمصار يعني ادخمكا مصران  :بالتنكيف

وػػراءة )مصػػر( بػػدكف تنػػكيف وػػد نسػػب ا،مػػاـ السػػمروندم نجػػد أف  فوػػي ىػػذا المثػػاؿ السػػابؽ
 .(ٓ)، كىي وراءة شاذةلمصحابييف أبي بف كعب كابف مسعكد

تضػػػعيؼ )وػػػرئ(، ثػػػـ يحكػػػـ عمييػػػا ب نيػػػا شػػػاذة، كأحيانػػػان يػػػذكر وػػػراءة الصػػػحابي بصػػػيغة ال
َقاَل ِفْرَعْونق َما أقِريكقْم ِإالَّ َما َأَر  َوَمـا َأْىـِديكقْم  .....﴿كمثاؿ ذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: 

بتشػديد الشػيف يعنػي سػبيؿ الرشػاد  (ادالرش ػ)في الشاذ  كورئ:  يقكؿ ،[ِٗغافر: ]﴾ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد 
 .(ٔ) لذم يرشد الناس كيقاؿ رشاد اسـ مف أسماء أصناموا

فوي المثاؿ السابؽ لـ ينسب القراءة ألحد لكنيا ىي وراءة الصػحابي معػاذ بػف جبػؿ
(ٕ) ،

جبؿ
 )ورئ في الشاذ(.: قكلو، كعبر عنيا بػ(ٕ)

ْمـف  َبـْل َلَعـَنيق ﴿كمف األمثمة أيضان ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى:  مق المَّـوق َوَقالقوا ققمقوبقَنـا غق
بضػـ الػالـ كىػي وػراءة  (ؼه ميػغي ) ورأ ابف عباس :   يقكؿ ،[ٖٖالبقػرة: ]﴾ِبكقْفرِِىْم َفَقِميبلا َما يقْؤِمنقونَ 

كمعنػاه أنيػـ  ،كالكاحد أغمؼ مثؿ أحمر كحمػر ،كورأ الجميكر بسككف الالـ يعني ذك غالؼ ،شاذة
                                                 

مػػف المصػػنويف المكثػػريف. كلػػد ببغػػداد كسػػكف الككفػػة. ثػػـ كلػػي وضػػاء ، عبػػد ا بػػف مسػػمـ بػػف وتيبػػة الػػدينكرم (ُ)
 (.ُّٕ/ْظر: األعالـ ). انقِٕٔسنة  كتكفي الدينكر

 (.ِٓٓ/ُبحر العمـك ) (ِ)

 (.ُِٖ/ُانظر: إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ) (ّ)

 (.ْٖ/ُبحر العمـك ) (ْ)

 .ُْ(، مختصر في شكاذ القرآف صَُٖ/ُانظر: إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ) (ٓ)

 (.ُٔٗ/ّبحر العمـك ) (ٔ)

 .ُّّفي شكاذ القرآف صمختصر انظر:  (ٕ)
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ا َنـوبق مق وا قق الق َقـوَ ) :ا وػاؿ فػي آيػة أخػرلكىػذا كمػ ،ومكبنا في غطاء مف وكلػؾ كال نوقػو حػديثؾ :يقكلكف
ــ ــكِ ى أَ ِف  ،فيػػك جماعػػة الغػػالؼ عمػػى ميػػزاف حمػػار كحمػػر (ؼه ميػػغي )كأمػػا مػػف وػػرأ  ،[ٓفصػػمت: ]( ...ة  نَّ

 .(ُ) لويمنا وكلؾ يعنكف أف ومكبنا أكعية لكؿ عمـ كال نوقو حديثؾ فمك كنت نبيان 
عبػػاس، كحكػػـ عمييػػا بالشػػذكذ، ثػػـ فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ ذكػػر ا،مػػاـ السػػمروندم وػػراءة البػػف  

 ذكر وراءة الجميكر، ثـ بيف معنى كؿ وراءة حسب وكاعد الصرؼ.
 كمف األمثمة عمى ذلؾ في توسيره: غيرىم من القراء:لمتابعين و شاذة ل قراءات 

ــْم ِإَلــى اْلكقفَّــاِر َفَعــ ﴿مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:  ْن َفــاَتكقْم َشــْيء  ِمــْن َأْزَواِجكق اَقْبتقْم َواِ 
ـــْم ِمْثـــَل َمـــا َأْنَفققـــوا يق  وػػػرأ إبػػػراىيـ النخعػػػي   :يقػػػكؿ ،[ُُالممتحنػػػة: ]﴾ ...َفـــوتقوا الَّـــِذيَن َذَىَبـــْت َأْزَواجق

فػػذلؾ كمػػو يرجػػع إلػػى  (فعػػاوبتـ)كوػػراءة العامػػة  (فػ عقبتـ ) بغيػػر ألػػؼ كعػػف مجاىػػد أنػػو وػػرأ (فعقبػتـ)
. فقػػػراءة إبػػػراىيـ النخعػػػي (ِ) مكىـ فػػػي القتػػػاؿصػػػبتأكاغتنمػػػتـ ك  ،معنػػػى كاحػػػد يعنػػػي إذا غمبػػػتـ العػػػدك

 .(ّ)كمجاىد ىي وراءة شاذة
َكْي اَل َيكقـوَن دقوَلـةا َبـْيَن ...  ﴿ككذلؾ مف األمثمة أيضان ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى:  

ــْنكقمْ  ــاِء ِم ؿ بنصػػب الػػدا (كلػػةدى )  (ْ)وػػرأ أبػػك عبػػد الػػرحمف السػػممي   :يقػػكؿ ،[ٕالحشػػر: ]﴾ ...اأْلَْغِنَي
، فيكػكف مػرة ليػذا كمػرة ليػذا ؛فمف ورأ بالضـ فيػك اسػـ المػاؿ الػذم يتػداكؿ (،كلةدي ) كالباوكف بالضـ

 .(ٓ) كأما النصب فيك النقؿ كاالنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ
فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ ذكػػر ا،مػػاـ السػػمروندم وػػراءة أبػػي عبػػد الػػرحمف السػػممي، كىػػي وػػراءة  

 .(ٔ)شاذة

 
                                                 

 (.ٖٗ،ٗٗ/ُ) بحر العمـك (ُ)

 (.ُْٕ/ّ) المرجع السابؽ (ِ)

 .ُٔٓمختصر في شكاذ القرآف صانظر:  (ّ)

أخػذ ، الككفػة، كلػد فػي حيػاة النبػي  مقػرئ ،الضػرير ،عبد ا بف حبيب بف ربيعػة أبك عبد الرحمف السممي: (ْ)
، أخذ القػراءة عنػو عرضػان عاصػـ كعطػاء بػف  كغيرىـ لبعمي بف أبي طاعثماف بف عواف ك القراءة عرضان عف 

 (.ُّٖ/ُ. انظر: غاية النياية في طبقات القراء )ّٕق كويؿ ْٕ، تكفي سنةالسائب

 (.َْٓ/ّ) حر العمـكب (ٓ)

 .ُْٓمختصر في شكاذ القرآف صانظر:  (ٔ)
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نحويـة  ذكرىا من باب االستدالل بيا عمى معنى أو مسألةأمثمة عمى قراءات شاذة ي
 أو فقيية:

 ا ِمـْنيقْم َأِئمَّـةا َيْيـدقونَ َوَجَعْمَنـ﴿: مػا ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى االستدالل عمى المعنـى: .ُ
وا َوَكانقوا ِبوَياِتَنا يقوِقنقونَ   (صػبركا امى لً )ئي ورأ حمزة كالكسا :  يقكؿ ،[ِْالسجدة: ]﴾ ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبرق

ػػلى )فمػػف وػػرأ بالتشػػديد  كوػػرأ البػػاوكف بالنصػػب كالتشػػديد ،ؼيػػبكسػػر الػػالـ كالتخو أم حػػيف  (ا صػػبركام 
 (ا صبركامى لً ) كمف ورأ بالتخويؼ ىك حكاية المجازاة يعني لما صبركا جعمناىـ أئمة :صبركا كيقاؿ
كمػػا صػػبركا  :كيقػػاؿ معنػػاه (بمػػا صػػبركا ) كتشػػيد ليػػا وػػراءة ابػػف مسػػعكد كػػاف يقػػرأ، أم بمػػا صػػبركا

 .(ُ) كجعمناىـ أئمة بصبرىـ :كيقاؿ معناه، كصبركا عمى دينيـ فمـ يرجعكا عنو ،عف الدنيا
 

وا ِبَمـا آَتْيَنـاىقْم َوِلَيَتَمتَّعقـوا  ﴿كمف األمثمػة أيضػان: مػا ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى:  ِلَيْكفقـرق
عامر كنافع في ركاية كرش  كابفورأ عاصـ كأبك عمرك    :يقكؿ ،[ٔٔالعنكبكت: ]﴾َفَسْوَف َيْعَممقوَن 

ألف الكػػالـ  ؛فمػػف وػػرأ بالكسػػر فمعنػػاه لكػػي يتمتعػػكا ،كوػػرأ البػػاوكف بػػالجـز ،بكسػػر الػػالـ (كاعيػػت  مى يتى لً كى  )
كمف ورأ بػالجـز فيػك عمػى  ،عطؼ عمى ما وبمو يعني يشرككف لكي يكوركا كلكي يتمتعكا في الدنيا

كمعناه  (تمتعوا فسوف تعممون)كاف يقرأ  ،كتشيد لو وراءة أبي ،بموظ األمر معنى التيديد كالتكبيا
 .(ِ) كليعيشكا فسكؼ يعممكف إذا نزؿ بيـ العذاب كليتمتعكا

فوػػي المثػػاليف السػػابقيف نجػػد أف ا،مػػاـ السػػمروندم وػػد استشػػيد بقػػراءة الصػػحابييف عبػػد ا 
 ثرم التوسير بمعنى جديد.يبف مسعكد كأبي بف كعب لكي 

َوَما يقْشِعرقكقْم َأنََّيا ....  ﴿ : ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى:تكجيو نحكماالستدالؿ عمى  .ِ
ورأ ابف كثيػر كأبػك عمػرك كعاصػـ فػي ركايػة أبػي  :  يقكؿ  ،[َُٗاألنعاـ: ]﴾ ِإَذا َجاَءْت اَل يقْؤِمنقونَ 

نمػػا يػػتـ الكػػالـ عنػػد وكلػػو ،بالكسػػر عمػػى معنػػى االبتػػداء (إنيػػا)بكػػر  ثػػـ ابتػػدأ  (،كمػػا يشػػعركـ ) :كاج
كمػػا يشػػعركـ إذا ) يد ليػػذا وػػراءة عبػػد ا بػػف مسػػعكدكيشػػ (،إنيػػا إذا جػػاءت ال يؤمنػػكف ) :فقػػاؿ

كمػا )كتشػيد ليػا وػراءة أبػي  ،بالنصػب عمػى معنػى البنػاء  (أنيػا)كوػرأ البػاوكف  (،جاءت ال يؤمنػكف
 .(ّ) لتاء عمى معنى المخاطبةبا (ال تؤمنكف)كورأ ابف عامر كحمزة   (،يشعركـ لعميا إذا جاءت

َفبَل َتْعَممق َنْفس  َما أقْخِفَي َليقْم ِمـْن ققـرَِّة  ﴿كمف األمثمة أيضان: ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: 
كوػػرأ ، بسػػككف اليػػاء (مػػا أخوػػي) وػػرأ حمػػزة    يقػػكؿ: ،[ُٕالسػػجدة: ]﴾َأْعــيقن  َجــزَاءا ِبَمــا َكــانقوا َيْعَممقــونَ 

                                                 

 (.ّٕ/ّ) ـبحر العمك  (ُ)

 (.َْٔ/ِ) المرجع السابؽ (ِ)

 (.َْٔ/ِ) المرجع السابؽ  (ّ)
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فال تعمـ نوػس مػا ) :مف ورأ بالسككف فيك عمى معنى الخبر عف نوسو فك نو واؿف؛ الباوكف بنصبيا
مػػا يخوػػى  )وػػراءة عبػػد ا بػػف مسػػعكد لػػذلؾ كيشػػيد ،يعنػػي الجػػزاء الػػذم أخوػػي ليػػـ ( أخوػػي ليػػـ

كمػا )كوػرئ فػي الشػاذ ، كمف وػرأ بالنصػب فيػك عمػى فعػؿ مػا لػـ يسػـ فاعمػو عمػى معنػى أفعػؿ (ليـ
 .(ُ)  عز كجؿ ليـيعني كما أخوى ا (أخوي
ــاِرَقةق  ﴿ االسػػتدالؿ عمػػى مسػػ لة فقييػػة: مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: .ّ ــاِرقق َوالسَّ َوالسَّ

: يقػكؿ ،[ّٖالمائػدة: ]﴾َفاْقَطعقوا َأْيـِدَييقَما َجـزَاءا ِبَمـا َكَسـَبا َنَكـاالا ِمـَن المَّـِو َوالمَّـوق َعِزيـز  َحِكـيم  
 (فػػػاوطعكا أيمانيمػػػا)أنػػػو كػػػاف يقػػػرأ  ا بػػػف مسػػػعكد ركم عػػػف عبػػػد  (فػػػاوطعكا أيػػػدييما) 

 .(ّ)د الزن (ِ)كاتوقكا أف المراد بو اليميف مف الكرسكع ،كغيره ورأ أيدييما
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، بتصرؼ يسير.(ّٓ/ّ) بحر العمـك  (ُ)

 (.ِِ/ُىك طرؼ الزند الذم يمي الخنصر. انظر كتاب العيف، أبك عبد الرحمف الوراىيدم ) الكرسكع: (2)

 (.ُِْ/ُ)بحر العمـك  (ّ)



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 انًبحث انثانً

 ينيجو فً نسبت انقشاءاث ألصحابيا

 :يطانةأزتعح ًفٍو                      

 األًل: نسبت انقشاءة إنى صاحبيا باسًو انًطهب                   

 

 انًطهب انثانً: نسبت انقشاءة ألىم انبهذ                   

 

 انًطهب انثانث: ركش انقشاءة غٍش ينسٌبت ألحذ                   

 

 ركش انقشاءة ينسٌبت إنى انعايت أً انجًاعت أً انجًيٌسانًطهب انشابع:                    
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 نًبحث انثانًا

 ينيجو فً نسبت انقشاءاث ألصحابيا 

مف خالؿ النظر كتتبع القراءات في توسير ا،ماـ السمروندم، كتحديدان في نسػبة القػراءات 
يصػرح باسػـ القػارئ، كأحيانػان يػذكر البمػد التػي  أنو كغيره مػف الموسػريف، أحيانػان  إلى القراء، يالحظ 

ان كيتػػػرؾ القػػػارئ مجيػػػكالن، كيعبػػػر عػػػف ذلػػػؾ بصػػػيغة المبنػػػي ينتسػػػب إلييػػػا، كأحيانػػػان ال يػػػذكره مطمقػػػ
لممجيػػكؿ )وػػرئ(، كتػػارة ينسػػبيا إلػػى العامػػة أك الجماعػػة، كىػػذا مػػا سػػنبينو فػػي ىػػذا المبحػػث بػػإذف 

 . المكلى 
 نًطهب األًل: نسبت انقشاءة إنى صاحبيا باسًوا

ود ينسب بعضيا ك ان، ا،ماـ السمروندم يعزك القراءات في توسيره إلى ورائيا ب سمائيـ غالب
، أك الصحابة، أك التابعيف، كيعزك بعضيا إلى القراء السبعة، أك العشرة، أك األربعػة إلى النبي 

 بعد العشرة، أك غيرىـ ممف لـ يشتير. كىذه بعض األمثمة عمى ما ذكر: 
 

  :النبي  نسبة القراءات إلىأوالا:  
 كمف األمثمة عمى ذلؾ:   ، ذكر ا،ماـ السمروندم وراءات مرفكعة إلى النبي

ِإنَّــوق َعَمــل  َغْيــرق  َقــاَل َيــا نقـوحق ِإنَّــوق َلــْيَس ِمــْن َأْىِمـَك  ﴿  مػا ذكػره عنػػد توسػيره لقكلػػو تعػالى:
، بكسػػر المػػيـ كنصػػب الػػراء (صػػالح ؿ غيػػرى إنػػو عًمػػ)وػػرأ الكسػػائي  :  يقػػكؿ ،[ْٔىػػكد: ]﴾... َصــاِلح  

المشػػركيف  ؿ عمػػؿعًمػػ ابنػػؾكمعنػػاه إف  ، (ُ)أ ىكػػذاأنػػو كػػاف يقػػر  كركت أـ سػػممة عػػف رسػػكؿ ا 
كمعنػاه  ،بضػـ الػراء (غيػر صػالح) بػالتنكيف كالضػـ (عمػؿ)كورأ الباوكف  ،كلـ يعمؿ عمؿ المؤمنيف

 .(ِ) الكافر عمؿ غير صالح البنؾإف سؤالؾ كدعاءؾ 
ــا ِإْن َكــانَ  ﴿كمػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ أيضػػان: مػػا ذكػػره عنػػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: ِمـــَن  َفَأمَّ

ِبيَن  َقــــرَّ وػػػػرأ  (فػػػػركح كريحػػػػاف):   يقػػػػكؿ ،[ٖٖ،ٖٗالكاوعػػػة: ] ﴾َفــــَرْوح  َوَرْيَحــــان  َوَجنَّــــتق َنِعــــيم   اْلمق

                                                 

(، كوػػػػاؿ ُٓ/ٓ، )ُِّٗ ديث:حػػػػسػػػػكرة ىػػػػكد، : اب، بػػػػقػػػػراءات عػػػػف رسػػػػكؿ ا : التػػػػاب، كسػػػػنف الترمػػػػذم (ُ)
 درؾ: ىذا حديث صحيح.صاحب المست

 (.ُّٓ/ِبحر العمـك )  (ِ)
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لػكال خػػالؼ األمػة لقرأتػػو  (ِ)كوػاؿ أبػػك عبيػد، كوػراءة العامػػة بالنصػب ،بضػػـ الػراء( كحفػري ) (ُ)الحسػف
 .(ْ) (ّ)الضـأنو ورأ ب  كركت عائشة رضي ا عنيا عف رسكؿ ا، بالضـ

، فمػثالن عنػد توسػيره لقكلػو معػان   كالصحابة الكػراـ كأحيانان كاف يسند القراءة إلى النبي  
كأبػك عمػرك بػف العػالء  وػرأ نػافع كابػف كثيػر كحمػزة :يقػكؿ ،[ْالواتحػة: ]﴾َماِلِك َيْوِم الـدّْينِ  ﴿تعػالى: 

 (ٓ)كركل مالػؾ بػف دينػار (....مالػؾ) أللؼ كورأ عاصـ كالكسػائي بػاأللؼبغير ا (ممؾ) كابف عامر
ػ يوتتحػكف الصػالة بػ  كعثماف كعمػي كأبك بكر كعمر كاف رسكؿ ا  :عف أنس بف مالؾ واؿ

 .(ٕ) باأللؼ( مالؾ يـك الديف)ككميـ يقرؤكف  ، (ٔ)(الحمد  رب العالميف)
 ، فمػػثالن بصػػيغة مبيمػػة ، الصػػحابة الكػػراـمػػع بعػػض  كػػاف يػػذكر وػػراءة النبػػي  كأحيانػػان  

َلَقْد َجاَءكقْم َرسقـول  ِمـْن َأْنفقِسـكقْم َعِزيـز  َعَمْيـِو َمـا َعِنـتُّْم َحـِريص  َعَمـْيكقْم  ﴿عند توسيره لقكلو تعالى: 
يعنػػي   (ٖ)بنصػب الوػاء (كـسىػوى نٍ مػػف أى )بعضػيـ  وػرأ   :يقػكؿ ،[ُِٖالتكبػػة: ]﴾َرِحـيم   ِبـاْلمقْؤِمِنيَن َرءقوف  

 .(ٗ) مف أشرفكـ كأعزكـ كىي وراءة شاذة
ــى الصــحابة ــا: نســبة القــراءات إل كوػػد أكثػػر ا،مػػاـ السػػمروندم مػػف ذكػػر وػػراءات  :ثاني

ــَفا َواْلَمــْرَوَة إ نَّ  ﴿: مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى كمػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ: ،الصػػحابة  الصَّ
َناَح َعَميْ  َف ِبِيَما َوَمْن َتَطـوََّع َخْيـراا َفـِإنَّ  ِو َأنْ ِمْن َشَعاِئِر المَِّو َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفبَل جق َيطَّوَّ

فػػال جنػػاح  ) أنػػو كػػاف يقػػرأ  ركم عػػف أبػػي بػػف كعػػب :  يقػػكؿ ،[ُٖٓالبقػػرة: ]﴾ المَّــَو َشــاِكر  َعِمــيم  
                                                 

إتحػاؼ . انظػر: ، فيي وراءة ركيس عػف يعقػكبلـ يكف دويقان في نسبتيا السمروندم لكف ا،ماـالقراءة متكاترة:  (ُ)
 (.ُّٓ/ُفضالء البشر في القراءات األربعة عشر )

لتصػػانيؼ، كػاف إمامػػان فػي القػػراءات، حافظػػان أبػك عبيػػد: القاسػـ بػػف سػالـ، البغػػدادم، المغػكم، الوقيػػو، صػاحب ا (ِ)
 (.ُْٕ/ِ) انظر: تذكرة الحواظ ق.ِِْلمحديث، عارفان بالوقو، رأسان في المغة، ، تكفي بمكة سنة 

(، كوػاؿ أبػك ٓٓ/ٓ) ،ِّٖٗ ديثحػسػكرة الكاوعػة، : اب، بػقػراءات عػف رسػكؿ ا : التابك سنف الترمذم، (ّ)
 . إال مف حديث ىاركف األعكر ىذا حديث حسف غريب ال نعرفوعيسى: 

 (.ّٕٕ/ّ)بحر العمـك  (ْ)

يركل عف أنس بف مالػؾ ككػاف مػف زىػاد التػابعيف  ،مف أىؿ البصرة،كنيتو أبك يحيى  ،مالؾ بف دينار القرشي (ٓ)
 (.ّّٖ/ٓق. انظر: الثقات، ابف حباف )ُِّمات سنة 

أما الزيػادة فيػي غيػر مكجػكدة فػي  ،ّْٕ ديثح : ما يقكؿ بعد التكبير،اب: األذاف، بتابصحيح البخارم، ك (ٔ)
  ،ِِٖٗ ديثحػػفاتحػػة الكتػػاب، : اب، بػػقػػراءات عػػف رسػػكؿ ا : التػػابك ،الصػػحيح، كلكنيػػا فػػي سػػنف الترمػػذم

 ، كواؿ الشيا األلباني: ضعيؼ ا،سناد.ىذا حديث غريب(، كواؿ أبك عيسى: ْٖ/ٓ)

 (.ِْ/ُبحر العمـك ) انظر: (ٕ)

 ، كود ذكرىا الحاكـ في المستدرؾ.َٔ: مختصر في شكاذ القرآف، صانظر وراءة النبي  (ٖ)

 (.َُُ/ِ)بحر العمـك  (ٗ)
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     ٓٗ 

أنيمػػا كانػػا رضػي ا عنيمػػا كركم عػف ابػػف عبػػاس كأنػس بػػف مالػػؾ   (ُ)(عميػو أف ال يطػػكؼ بيمػػا
أف مػػف حػػج البيػػت أك اعتمػػر فتػػرؾ السػػعي ال يوسػػد حجػػو كال عمرتػػو  كمعنػػى ذلػػؾ ،ف كػػذلؾءايقػػر 

  .(ِ) كىك إراوة الدـ ،كلكف يجب عميو جبر النقصاف
ــَذا َفْمَيــذقوققوهق َحِمــيم  َوَغسَّــاق   ﴿ مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:ككػػذلؾ   ،[ٕٓص: ]﴾َى

البػاوكف بػالتخويؼ كعػف عاصػـ كوػرأ  ،بتشديد السػيف (اؽس  غى ) ورأ حمزة كالكسائي كحوص :   يقكؿ
كمف ورأ بالتخويؼ ، بالتشديد فيك بمعنى سياؿ كىك ما يسيؿ مف جمكد أىؿ النار ورأفمف ، ركايتاف

 ءاأنيمػػا وػػر  عػػف ابػػف عبػػاس كابػػف مسػػعكدكركم ، جعمػػو مصػػدر غسػػؽ يغسػػؽ غسػػاوا أم سػػاؿ
 .(ّ) بالتشديد كفسراه بالزميرير (اؽغس  )

وَنوق َعَمى َما َيـَر  ﴿لو تعالى: ما ذكره عند توسيره لقك ككذلؾ  يقػكؿ: ، [ُِالػنجـ: ﴾]َأَفتقَمارق
كىكػػذا ركم عػػف ابػػف مسػػعكد كابػػف  ،بنصػػب التػػاء كجػػـز المػػيـ بغيػػر ألػػؼ (ركنػػومٍ تى أفى  )وػػرأ حمػػزة   

ألنو رأل مػف آيػات  ؛يعني أفتجادلكنو (أفتماركنو)كالباوكف ، كمعناه أفتجحدكنو فيما رأل عباس 
نالحظ فػي ىػذا المثػاؿ السػابؽ أف ا،مػاـ السػمروندم وػد ذكػر وػراءة الصػحابة مػع . فػ(ْ) ربو الكبرل

 القراءات المتكاترة.
 وػػراءت فيػػي-كأحيانػػان كػػاف يػػذكر وػػراءة الصػػحابي مػػف أجػػؿ توسػػير آيػػة، أك لبيػػاف معنػػى،

ذق َكاَن َورَاَءىقْم َممِ وَ  ...﴿: ذكره عند توسيره لقكلو تعالىكمف األمثمة عمى ذلؾ: ما  -توسيرية ك  َيْأخق
 ككػاف أمػاميـ ممػؾ)أنػو كػاف يقػرأ  عبػاس ابفركم عف :   يقكؿ ،[ٕٗالكيؼ:]﴾كقلَّ َسِفيَنة  َغْصباا

أم كػؿ سػوينة  (كػؿ سػوينة صػالحة غصػبا)مسػعكد يقػرأ أيضػا  ابػفككػاف  (ي خػذ كػؿ سػوينة غصػبا
  .(ٓ) بغير عيب

ـــ ﴿:عنػػػد توسػػػيره لقكلػػػو تعػػػالىككػػػذلؾ مػػػا ذكػػػره  ر  َمْوضق ـــرق مقتَِّكِئـــيَن َعَمْيَيـــا  وَنة  َعَمـــى سق
َتَقــاِبِمينَ  ميف عمػػى سػػرر متقػػابميف يعنػػي نػاع (متكئػػيف عمييػا متقػػابميف) :  يقػػكؿ ،[ُٓ،ُٔالكاوعػة: ]﴾مق
 .(ٔ)( متكئيف عمييا ناعميف)كركم عف عبد ا بف مسعكد أنو ورأ ، في الزيادة

عنػػد توسػػيره ذكػػره  : مػػاكأحيانػػان كػػاف يسػػند القػػراءة لػػبعض الصػػحابة بصػػيغة مبيمػػة، فمػػثالن 
َلْت َلكقْم َأْنفقسقكقْم َأْمراا َفَصْبر  َجِميل  َوالمَّوق  ﴿لقكلو تعالى:  َوَجاءقوا َعَمى َقِميِصِو ِبَدم  َكِذب  َقاَل َبْل َسوَّ

                                                 

 .ٖمختصر في شكاذ القرآف، صوراءة شاذة، انظر:  (ُ)
 (.ُّّ/ُ)بحر العمـك  (ِ)

 (.ُْٔ/ّالمرجع السابؽ ) (ّ)

 (.َّْ/ّالمرجع السابؽ ) (ْ)

 (.ُٖٓ/ِ) المرجع السابؽ (ٓ)

 (.َّٕ/ّ) المرجع السابؽ (ٔ)
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 كػػػاف يقػػػرأ كركم عػػػف بعػػػض الصػػػحابة أنػػػو  : يقػػػكؿ ،[ُٖيكسػػػؼ: ]﴾اْلمقْســـَتَعانق َعَمـــى َمـــا َتِصـــفقونَ 
 . (ِ) جميالن  يعني أصبر صبران   (ُ)(جميالن  فصبران )

أك الحػػرؼ الػػذم وػػرأ بػػو الصػػحابي، كمػػف األمثمػػة  ،كأحيانػػان كػػاف ينسػػب القػػراءة لممصػػحؼ
 عمى ذلؾ:
َوَعمََّم آَدَم اأْلَْسـَماَء كقمََّيـا ثـقمَّ َعَرَضـيقْم َعَمـى اْلَمبَلِئَكـِة  ﴿عند توسيره لقكلو تعػالى: ذكره  ما

 (ثػـ عرضػيـ عمػى المالئكػة)  : يقػكؿ ،[ُّالبقػرة: ]﴾اِء َىؤقاَلِء ِإْن كقْنتقْم َصاِدِقينَ َفَقاَل َأْنِبئقوِني ِبَأْسمَ 
مسػػػعكد كأبػػػي بػػػف كعػػػب فوػػػي  كأمػػػا مصػػػحؼ ابػػػف، ىكػػذا مكتػػػكب فػػػي مصػػػحؼ ا،مػػػاـ عثمػػػاف 

ثػػػـ  )ف مػػػا مػػػف ورأىػػػا ؛(ْ)كفػػػي اآلخػػػر ) ثػػػـ عرضػػػيف عمػػػى المالئكػػػة ( ،(ّ)(ثػػػـ عرضػػػيا)أحػػػدىما 
كأمػا مػف وػرأ   ،يعنػي بػو جميػع األسػماء (ثػـ عرضػيا )كمػف وػرأ ،ة الػدكابيعني بو جماع (عرضيف

إذ األشػػػخاص تصػػػمح أف تكػػػكف عبػػػارة عػػػف المػػػذكر  ؛يعنػػػي بػػػو جماعػػػة األشػػػخاص (ثػػػـ عرضػػػيـ)
ف اجتمع لوظ المذكر كالمؤنث غمب المذكر عمى المؤنث ،كالمؤنث  .(ٓ) كاج

وَن َأِخـي  ي َوِزيـراا ِمـْن َأْىِمـي َواْجَعْل لِ  ﴿عند توسيره لقكلو تعالى: ذكره  ماككذلؾ   َىـارق
 اْشـدقْد ِبــِو َأْزِري بنصػػب  (شػددأى  )عػامر ابػػفوػرأ   : يقػكؿ ،[ِّ-ِٗطػػو: ]﴾َوَأْشـِرْكوق ِفــي َأْمـِري

نمػا كػػاف جزمػػان  ،أنػا أفعػػؿ ذلػػؾ :أم ،بضػػـ األلػؼ عمػػى معنػػى الخبػر عػػف نوسػػو (شػػركوكأي )األلػؼ   كاج
عمػػى معنػػى  ،بنصػػب األلػػؼ (شػػركوكأى  ) بضػػـ األلػػؼ( شػػدداي ) كوػػرأ البػػاوكف ،عمػػى الجػػزاء فػػي األمػػر

كيكػكف  ،بيػذه القػراءة نقػرأ : (ٔ)واؿ أبك عبيدة ،الميـ أشدد بو أزرم كأشركو في أمرم :الدعاء يعني
كفػػي  (،ي كاشػدد بػػو أزرم كأشػركو فػػي أمػرمىػاركف أخػػ)ككػاف يقػػرأ  ،ليػػا مسػػعكد شػاىدان  ابػفحػرؼ 

 . (ٕ) ك نو دعا :واؿ (أزرم كأشركو في أمرم كاشدد بو )حرؼ أبيٌ 
  :التابعين: نسبة القراءات إلى اا لثثا

، بػؿ ، كالصػحابةلـ يقتصر ا،ماـ السمروندم عمى نسػبة بعػض القػراءات إلػى النبػي 
 كمف أمثمة ذلؾ: كغيرىـ، ينسب بعضيا إلى التابعيف

                                                 

 .ٕٔمختصر في شكاذ القرآف، ص، انظر: ركيت عف عيسى بف عمر  وراءة شاذة (ُ)
 (.ُْٖ/ِ)بحر العمـك  (ِ)

 .ُِمختصر في شكاذ القرآف، صانظر:  ركيت عف أبي بف كعب   وراءة شاذة (ّ)

 .ُِالمرجع السابؽ، ص، ركيت عف عبد ا بف مسعكد   وراءة شاذة (ْ)
 (.ٕٔ/ُ)بحر العمـك  (ٓ)

ق. َُِأبك عبيدة: معمر بف المثنى التميمي البصرم، المغكم، العالمة، صاحب التصانيؼ، تكفي سنة  (ٔ)
 .(ِْ/ِشذرات الذىب في أخبار مف ذىب )انظر: 

 (.ّْٗ/ِ)بحر العمـك  (ٕ)
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وا ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَّ  ﴿عند توسيره لقكلو تعػالى:ذكره  ما يقْم َطاِئف  ِمَن الشَّـْيَطاِن تَـَذكَّرق
ونَ  بغيػػر  (طيػؼ) رأ ابػف كثيػر كأبػػك عمػرك كالكسػائيوػ  : يقػكؿ ،[َُِاألعػػراؼ: ]﴾ َفـِإَذا ىقـْم مقْبِصـرق

كالطيػؼ  (إذا مسػيـ طيػؼ ) أنػو كػاف يقػرأ (ُ)كركم عف سعيد بف جبير ،كورأ الباوكف باأللؼ ،ألؼ
 . (ِ) الغضب :ؿوا( طائؼ) كعف مجاىد في وكلو ،الغضب

فوػػػػي ىػػػػذا المثػػػػاؿ ذكػػػػر ا،مػػػػاـ السػػػػمروندم وػػػػراءة لمتػػػػابعي سػػػػعيد بػػػػف جبيػػػػر، كىػػػػي وػػػػراءة 
 ، حيث إنيا كافقت القراء السبعة في وراءتيـ.(ّ)متكاترة

وا َبـْيَن َأَخـَوْيكقْم  ﴿: عنػد توسػيره لقكلػو تعػالىذكره  ككذلؾ ما ِإنََّمـا اْلمقْؤِمنقـوَن ِإْخـَوة  َفَأْصـِمحق
  (ٓ)(ف صػمحكا بػيف إخػكانكـ)  (ْ)ورأ ابف سيريف  : يقكؿ ،[َُالحجرات: ]﴾ وا المََّو َلَعمَّكقْم تقْرَحمقونَ َواتَّقق 

 كوػراءة العامػة ،يعني جمػع األخ، بالتاء (بيف إخكتكـ)كورأ يعقكب الحضرمي ، بالنكف  (ٓ)(إخكانكـ
 .(ٔ) بيف كؿ أخكيف :يعني، بالياء عمى تثنية األخ (بيف أخكيكـ ) العامة

َوِمـَن النَّـاِس َمـْن َيْعبقـدق المَّـَو َعَمـى َحـْرف  َفـِإْن  ﴿ند توسػيره لقكلػو تعػالى: عذكره  ككذلؾ ما
ْن َأَصاَبْتوق ِفْتَنة  اْنَقَمَب َعَمى َوْجِيِو َخِسَر الدُّْنَيا َواآْلِخَرَة َذِلَك ىق  ْسرَانق َأَصاَبوق َخْير  اْطَمَأنَّ ِبِو َواِ  َو اْلخق

ِبـــينق  ًسػػػرى الػػػدٍُّنيىا كىاآٍلًخػػػرىةى ):  يقػػكؿ ،[ُُالحػػػج: ]﴾اْلمق   (ٖ)(خاسػػػر)أنػػػو كػػػاف يقػػػرأ  (ٕ)ركم عػػػف حميػػد( خى
 .(ٗ) بغير ألؼ (خسر)كوراءة العامة  باأللؼ
عند توسيره ذكره  ما ومن أمثمة ذلك: :القراء السبعة ورواتيم بأسمائيم: نسبة القراءات إلى رابعاا 

وػػرأ نػػافع كابػػف كثيػػر كحمػػزة كأبػػك عمػػرك بػػف " :يقػػكؿ ،[ْالواتحػػة: ]﴾َماِلــِك َيــْوِم الــدّْينِ  ﴿:لقكلػػو تعػػالى
                                                 

، واؿ تككاف إمامان في القراءا، عرض عمى عبد ا بف عباس، أبك عبد اسعيد بف جبير بف ىشاـ األسدم  (ُ)
 ،إسماعيؿ بف عبد الممؾ كاف سعيد بف جبير يؤمنػا فػي شػير رمضػاف فيقػرأ ليمػة بقػراءة عبػد ا يعنػي ابػف مسػعكد

 (.ُّْ/ُق. انظر: غاية النياية في طبقات القراء )ٓٗفي سنة  بقراءة زيد بف ثابت، وتؿكليمة 

 (.ُٗٓ/ُبحر العمـك ) (ِ)

 .(َُّ/ُ)السبعة في القراءات انظر:  (ّ)

 فاضػالن  ككػاف فقييػان  ،مكلده لسنتيف بقيتا مف خالفػة عثمػاف ،أبك بكر ،محمد بف سيريف األنصارمابف سيريف:  (ْ)
ق. انظػػػر: الثقػػػات َُُركل عنػػػو وتػػػادة كالنػػػاس مػػػات سػػػنة  ،رأل ثالثػػػيف مػػػف أصػػػحاب النبػػػي  ،حافظػػػان  فاضػػػالن 

(ٓ/ّْٗ،ّْٖ.) 

 .ُْْمختصر في شكاذ القرآف، صانظر: وراءة شاذة:   (ٓ)
 (.َُّ/ّر العمـك )بح (ٔ)

ف عمػػى مجاىػػد ثػػالث مػػرات، كركل عػػف مجاىػػد آحميػػد بػػف وػػيس األعػػرج، أبػػك صػػوكاف المكػػي القػػارئ، وػػرأ القػػر  (ٕ)
 .(ٕٗ/ُ) ، ا،ماـ الذىبيعمى الطبقات كاألعصار انظر: معرفة القراء الكبار ق.َُّكغيره، تكفي سنة 

 .ٔٗمختصر في شكاذ القرآف، صانظر: وراءة شاذة:  (ٖ)
 (.ُْٓ/ِبحر العمـك ) (ٗ)
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ف مػػػا مػػػف وػػػرأ  (؛مالػػػؾ)كوػػػرأ عاصػػػـ كالكسػػػائي بػػػاأللؼ  ،بغيػػػر األلػػػؼ ( ممػػػؾ)العػػػالء كابػػػف عػػػامر 
ألنػػو يقػاؿ مالػؾ الػدار كمالػؾ الدابػة كال يقػاؿ ممػػؾ إال  ؛ألف المالػؾ أبمػغ فػى الكصػؼ :وػاؿ (مالػؾ)

ألنػؾ إذا ومػت فػالف ممػؾ  ؛إف ممػؾ أبمػغ فػي الكصػؼ :وػاؿ (ممػؾ)كأما الذم ورأ  ،لممؾ مف الممكؾ
ذا ومت فالف مالؾ ىذه البمدة كاف ذلؾ عبػارة  ،ىذه البمدة يككف ذلؾ كناية عف الكالية دكف الممؾ كاج

 .(ُ)عف ممؾ الحقيقة
كلػػك أنػػو القػػراءة لمقػػراء السػػبعة فقػػط،  فيػػذا المثػػاؿ السػػابؽ يبػػيف أف ا،مػػاـ السػػمروندم يعػػزك 

مالـــك( عاصػػػـ كالكسػػػائي فػػػي وػػػراءة ) اكافقػػػ مػػػايعقػػػكب كخمػػػؼ فػػػي اختيػػػاره؛ ألني أراد غيػػػرىـ لػػػذكر
 كأبػػا عمػػرك، كابػػف عػػامر، فػػي وػػراءةكابػػف كثيػػر،  بػػاأللؼ، كلػػـ يػػذكر أبػػا جعوػػر مػػع أنػػو كافػػؽ نػػافع،

 .(ِ)كىذا يدؿ داللة كاضحة أنو يقصد القراء السبعة فقط بغير ألؼ،)ممك( 
عنػػد ذكػػره  مػػاى وػػراءة محػػددة يشػػير إلػػى ذلػػؾ، فمػػثالن كأحيانػػان إذا اتوػػؽ األئمػػة السػػبعة عمػػ 

نَّـا َلـوق َلَحـاِفظقونَ  ﴿:توسيره لقكلو تعػالى وػرأ :   يقػكؿ ،[ُِيكسػؼ: ]﴾َأْرِسْموق َمَعَنا َغداا َيْرتَـْع َوَيْمَعـْب َواِ 
كوػرأ  ،باليػاء ككسػر العػيف (يرتػع)كوػرأ نػافع  ،بالنكف (كنمعب) بالنكف ككسر العيف (نرتع )بف كثيرا
نرتػػػع  )عػػػامر كابػػػفكوػػػرأ أبػػػك عمػػػرك  ،باليػػػاء كجػػػـز العػػػيف (يرتػػػع كيمعػػػب) مػػػزة كالكسػػػائي كعاصػػػـح

 . (ّ) كاتوقكا في جـز الباء ،بالنكف كجـز العيف (كنمعب
يعػػزك القػػراءتيف إلػػى القػػراء السػػبعة فقػػط، كيػػذكرىـ  ا،مػػاـ السػػمروندم ي المثػػاؿ السػػابؽوػػف 

أيضػػان كلكػػف ذكػػرىـ بقكلػػو  ائيـ، كالقػػراءة الثانيػػة إلػػييـنسػػب القػػراءة األكلػػى إلػػييـ ب سػػمب سػػمائيـ، ف
القػارئ أبػا جعوػر كافػؽ نػافع فػي وراءتػو  )كاتوقكا(، فيك يريد السبعة فمك أراد غيرىـ لػذكر ذلػؾ؛ ألف

 .(ْ)كلـ يشر لذلؾ، فدؿ عمى أف مقصده السبعة فقط
ذكػره  مػاف ذلػؾ: اآلخر، كمػ بعضيـلبعض القراء مف السبعة كيترؾ  القراءة كأحيانان ينسب 

َواِت َواأْلَْرِض َمَثلق نقورِِه َكِمْشَكاة  ِفيَيا ِمْصَباح  اْلِمْصَباحق المَّوق نقورق السَّمَ  ﴿عند توسيره لقكلو تعالى: 
كثيػػر كعاصػـ فػػي  كابػفوػػرأ نػافع :  يقػكؿ ،[ّٓالنػكر: ]﴾....ِفـي زقَجاَجــة  الزَُّجاَجـةق َكَأنََّيــا َكْوَكــب  دقرّْيّّ 

 ،كوػرأ أبػك عمػرك كالكسػائي بكسػر الػداؿ كبيمػز اليػاء ،بضـ الداؿ غيػر ميمػكز (مه رً دي )ركاية حوص
 ،فيك منسكب إلى الػدر ،فمف ورأ بضـ الداؿ ،كورأ حمزة كعاصـ في ركاية أبي بكر بالضـ كاليمز

                                                 

 (.ُْ/ُبحر العمـك )انظر:  (ُ)

 (.َُْ/ُ) السبعة في القراءاتانظر:  (ِ)

 (.ُِٖ/ِبحر العمـك ) (ّ)
 (.ِّٗ/ُانظر: إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ) (ْ)
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ف وػرأ بكسػر الػداؿ يعنػي الػذم يػدرأ عػف نوسػو يعنػي ال يكػاد يقػدر كمػ ،يعني يشبو فػي ضػكئو الػدر
 .(ُ) مف شدة ضكئوالنظر إليو 

فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ ذكػػر ا،مػػاـ السػػمروندم وػػراءة سػػتة وػػراء مػػف القػػراء السػػبعة، كلػػـ يػػذكر   
، كىػذا ممػا (ِ)وراءة القارئ ابف عػامر الػذم كافػؽ نػافع كابػف كثيػر كحوػص عػف عاصػـ فػي وػراءتيـ

 يؤخذ عمى ا،ماـ السمروندم في ىذا الجانب.
 :ء العشرة بأسمائيمالقرا: نسبة القراءات إلى خامساا 

وَن ِإالَّ َأْن َيـْأِتَييقمق  ﴿: عنػد توسػيره لقكلػو تعػالىذكػره  مػاكمف األمثمة عمى ذلؾ:   َىـْل َيْنظقـرق
َلى المَِّو تقْرَجعق اأْلقمقورق   :يقكؿ ،[َُِالبقرة: ]﴾المَّوق ِفي ظقَمل  ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمبَلِئَكةق َوققِضَي اأْلَْمرق َواِ 

 ،كىي وراءة شاذة ،يعني في ظمؿ مف الغماـ كفي المالئكة ،تاءورأ أبك جعور بكسر ال (كالمالئكةً )"
يعنػػي تػػ تييـ المالئكػػة  (كالمالئكػػة) :كوػػاؿ وتػػادة ،كالقػػراءة المعركفػػة بالضػػـ يعنػػي تػػ تييـ المالئكػػة

 .(ّ) لقبض أركاحيـ
شػرة كىػك أبػك جعوػر، فوي المثاؿ السابؽ ذكر ا،مػاـ السػمروندم وارئػان كاحػدان مػف القػراء الع 

ىػي جعوػر  ي، كما أنو ذكػر أف وػراءة أبػ(ْ)وكلو )كالقراءة المعركفة( ضمفأما باوي القراء فيدخمكف 
كأورىػػا  ،كتمقتيػػا بػػالقبكؿ ،وػػراءة شػػاذة، ككيػػؼ ذلػػؾ كىػػي مػػف القػػراءات التػػي استواضػػت بػػيف األمػػة

 .العمماء
اْلمقْؤِمنقـوَن اْلَكـاِفِريَن َأْوِلَيـاَء ِمـْن دقوِن  اَل َيتَِّخذِ  ﴿عند توسيره لقكلو تعػالى: ذكره  ماككذلؾ  

 ،[ِٖآؿ عمػراف: ]﴾...اْلمقْؤِمِنيَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَمْيَس ِمَن المَّـِو ِفـي َشـْيء  ِإالَّ َأْن َتتَّققـوا ِمـْنيقْم تقَقـاةا 
ي يرضييـ بمسانو يعن ،كمعناىما كاحد (ةتقا )كوراءة العامة  ،(تقية )ورأ يعقكب الحضرمي  : يقكؿ

إالَّ َمْن أقْكرَِه َوَقْمبقـوق مقْطَمـِئنّّ )... كما واؿ تعالى في آية أخرل ،ا،يماف فال إثـ عميوبكومبو مطمئف 
يَمـــــانِ  كوػػػػػرأ البػػػػػاوكف بتوخػػػػػيـ  ،با،مالػػػػػة (ةتقػػػػػا )كوػػػػػراءة حمػػػػػزة كالكسػػػػػائي   ،[َُٔالنحػػػػػؿ: ] ...(ِباإلِْ
 .(ٓ) األلؼ

السػمروندم وػراءتيف، القػراءة األكلػى ذكػر فييػا وارئػان كاحػدان  فوي المثػاؿ السػابؽ ذكػر ا،مػاـ 
)كوػػراءة العامػػة(،  :مػػف القػػراء العشػػرة كىػػك يعقػػكب الحضػػرمي، أمػػا بػػاوي القػػراء، ف شػػار إلػػييـ بقكلػػو

كأمػا القػراءة الثانيػة، فيقصػد مػف وكلػو )البػاوكف( بػاوي القػراء السػبعة كلػيس العشػرة، بػدليؿ أف خمػؼ 
                                                 

 (.ُّٓ/ِبحر العمـك ) (ُ)

 .(ُُْ/ُ)ات األربعة عشر انظر: إتحاؼ فضالء البشر في القراء (ِ)

 (.ُٓٔ/ُبحر العمـك ) (ّ)

 (.ِِٕ/ِالنشر في القراءات العشر )انظر:  (ْ)

 (.ُِّ/ُبحر العمـك ) (ٓ)
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ة كالكسائي في وراءتيما كلـ يذكر ذلؾ، فيػذا يػدؿ عمػى أنػو يقصػد فػي القػراءة العاشر ود كافؽ حمز 
 .(ُ)الثانية القراء السبعة فقط

عنػػد ذكػػره  مػػاأحيانػػان إذا اتوػػؽ القػػراء العشػػرة عمػػى وػػراءة محػػددة، ذكػػر ذلػػؾ كبينػػو، فمػػثالن ك  
نَّ اْلَحــجَّ َفــبَل َرَفــَث َواَل فقسقــوَق َواَل اْلَحــجُّ َأْشــيقر  َمْعمقوَمــات  َفَمــْن َفــَرَض ِفــييِ  ﴿توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: 

بػالرفع  (كؽه سيػ في الى كى  ثه فىػفػال رى  )ورأ ابػف كثيػر كأبػك عمػرك " :يقكؿ ،[ُٕٗالبقػرة: ]﴾....ِجَداَل ِفي اْلَحجّْ 
بالنصػػب غيػػر أبػػي  (اؿى دى  ًجػػالى كى  )كاتوقػػكا فػػي وكلػػو ،كوػػرأ البػػاوكف بالنصػػب بغيػػر تنػػكيف ،مػػع التنػػكيف
فكؿ مكضع يدخؿ فيو ال التبرية فصاحبو  ،ال التبرية :كىذا يقاؿ لو ،إنو ورأ بالرفعف ؛جعور المدني

ف شاء ضمو بالتنكيف ،إف شاء نصبو بغير تنكيف ،بالخيار  .(ِ) كاج
فوي المثاؿ السابؽ ذكر ا،ماـ السمروندم وػراءتيف، األكلػى أراد القػراء السػبعة فقػط، بػدليؿ  

، كلػـ يبػيف ذلػؾ، فػي (ّ)فقػا ابػف كثيػر كأبػا عمػرك فػي وراءتييمػاأف القارئيف أبا جعور كيعقكب وػد كا
عمػػػى وػػػراءة )جػػػداؿ(  -غيػػػر أبػػػي جعوػػػر–حػػػيف أنػػػو ذكػػػر فػػػي القػػػراءة الثانيػػػة اتوػػػاؽ القػػػراء العشػػػرة 

 بالنصب.
 

 :القراء األربعة عشر: نسبة القراءات إلى سادساا 
ينسػػبيا إلػػى  بػػؿ إنػػو، القػػراءات إلػػى القػػراء العشػػرة فقػػط ا،مػػاـ السػػمروندم بنسػػبة لػػـ يكتػػؼ
 ، كمف أمثمة ذلؾ:أحيانان  القراء األربعة عشر

وا ﴿عنػد توسػػيره لقكلػو تعػالى: ذكػره  مػا  السُّـْفَمى َوَكِمَمــةق المَّـِو ِىــَي  َوَجَعــَل َكِمَمـَة الَّـِذيَن َكَفــرق
ػػػمً كى كى ) وػػػرأ األعمػػػش كيعقػػػكب الحضػػػرمي " :يقػػػكؿ ،[َْالتكبػػػة: ]﴾اْلعقْمَيـــا َوالمَّـــوق َعِزيـــز  َحِكـــيم    (اً  ةى مى

 .(ْ) االستئناؼكوراءة العامة بالضـ عمى معنى  ،يعني كجعؿ كممة ا ،بالنصب
فوي المثاؿ السابؽ يذكر ا،ماـ السمروندم وارئان مف القراء األربعة عشر، كىك: األعمش، 
ؽ كوػػد كافػػؽ يعقػػكب الحضػػرمي فػػي وراءتػػو، فػػدؿ عمػػى تػػكاتر القػػراءة، كأنػػو يعػػزك فػػي المثػػاؿ السػػاب

 .(ٓ)لمقراء األربعة عشر
القوا سقْبَحاَنَك َما َكاَن َيْنَبِغي َلَنا َأْن َنتَِّخَذ ِمـْن ق ﴿عند توسيره لقكلو تعػالى: ذكره  ماككذلؾ  

ػت  ف ني أى )وػرأ الحسػف كأبػك جعوػر المػدني    :يقكؿ ،[ُٖالورواف: ]﴾...دقوِنَك ِمْن َأْوِلَياءَ  بضػـ النػكف  (ذى خى

                                                 

 (.ِّٗ/ِالنشر في القراءات العشر ) انظر:  (ُ)

 (.ُٖٓ/ُبحر العمـك ) (ِ)

 (.ُُِ/ِالنشر في القراءات العشر )انظر:  (ّ)

 (.ُٔ/ِبحر العمـك ) (ْ)

 (.َّْ/ُلعشر )النشر في القراءات اانظر:  (ٓ)
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 كوػػراءة العامػػة بنصػػب ،فتعبػػد كػػاف ينبغػػي لنػػا أف نتخػػذ مػػف دكنػػؾ إليػػان  كمعنػػاه مػػا ،كنصػػب الخػػاء
 .(ُ) يعني ما كاف ينبغي لنا أف نتخذ مف دكنؾ مف أكلياء فيعبدكننا ،النكف ككسر الخاء

فوي المثاؿ السابؽ يذكر ا،ماـ السمروندم وارئػان مػف القػراء األربعػة عشػر، كىػك: الحسػف، 
دؿ عمى تكاتر القراءة، كأنو يعزك في المثاؿ السابؽ لمقراء األربعػة كود كافؽ أبا جعور في وراءتو، ف

 . (ِ)عشر
ْل َلْو َشاَء المَّوق َما َتَمْوتقوق َعَمْيكقْم َواَل َأْدرَاكقْم ِبِو ق ﴿عند توسيره لقكلو تعالى: ذكره  ماككذلؾ 

وػرأ أبػك عمػرك كحمػزة كنػافع فػي    :يقػكؿ ،[ُٔ: يػكنس]﴾َفَقْد َلِبْثتق ِفيكقْم عقمقراا ِمْن َقْبِمِو َأَفبَل َتْعِقمقـونَ 
 ،كورأ الباوكف بالنصػب كىمػا لغتػاف كمعناىمػا كاحػد ،بكسر الراء (كال أدريكـ) ركاية كرش كالكسائي

 ؛وػاؿ أبػك عبيػدة مػا أرل ذلػؾ إال غمطػا منػو فػي الركايػة ،كعف الحسف أنو وػرأ   كال أدرأتكػـ   بالتػاء
 .(ّ) ألنو ال مخرج ليا في العربية

  .(ْ) دم وراءة لمحسف البصرم، كىي وراءة شاذةػػػػػػػػػػػػػػػفوي المثاؿ السابؽ ذكر ا،ماـ السمرون
 

يػػػذكر القػػػراءات منسػػػكبة إلػػػى  كػػػاف كمػػػف خػػػالؿ كػػػؿ مػػػا تقػػػدـ يتبػػػيف أف ا،مػػػاـ السػػػمروندم
لى القػراء ا لعشػرة تػارة ورائيا، ف حيانان يذكر بعضيا كينسب بعضيا اآلخر إلى القراء السبعة تارة، كاج

 أخرل، كود ينسب منيا أيضان إلى القراء األربعة عشر، كىذا يدؿ عمى سعة عممو بالقراءات.
 

 ألىم انبهذ: نسبت انقشاءة انثانًنًطهب ا

كمػػف  يػذه القػػراءةكػاف ا،مػػاـ السػمروندم أحيانػػان ينسػب القػػراءة إلػػى أىػؿ البمػػد الػذيف وػػرءكا ب
 -األمثمة عمى ذلؾ:

ِلكقلٍّ َجَعْمَنا َمَواِلَي ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَربقوَن َوالَِّذيَن َعَقَدْت و ﴿لقكلو تعالى: عند توسيره ذكره  ما
أىؿ الككفة  ورأ   :يقكؿ ،[ّّالنساء: ]﴾َأْيَمانقكقْم َفوتقوىقْم َنِصيَبيقْم ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمى كقلّْ َشْيء  َشِييداا

 :وػػاؿ أبػػك عبيػػدة ،كالبػػاوكف بػػاأللؼ ،بغيػػر ألػػؼ (ذيف عقػػدت أيمػػانكـكالػػ)حمػػزة كالكسػػائي كعاصػػـ 
 (عقػػدت) كمػف وػرأ ،ألنػو مػػف معاوػدة الحمػؼ فػال يكػكف إال بػػيف اثنػيف ؛بػاأللؼ (عاوػدت) كاالختيػار

 .(ٓ) معناه عقدت ليـ أيمانكـ ف ضمر فييا ليـ
                                                 

 (.ِّٓ/ِ)بحر العمـك  (ُ)

 (.ُْٔ/ُالنشر في القراءات العشر )انظر:  (ِ)

 (.َُٖ/ِ)بحر العمـك  (ّ)

 .ُٔمختصر في شكاذ القرآف،  صانظر:  (ْ)

 (.ِّٓ/ُ)بحر العمـك  (ٓ)
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سػػماء ورائيػػا، ذكػػر ا،مػػاـ السػػمروندم وػػراءة أىػػؿ الككفػػة، ثػػـ صػػرح ب  السػػابؽ فوػػي المثػػاؿ 
 كاف ال يصرح ب سمائيـ. كأحيانان 

ــِو  ﴿عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:ذكػػره  فمػػثالن مػػا ــى َطَعاِم ْنَســانق ِإَل ــِر اإلِْ ــا َصــَبْبَنا  َفْمَيْنظق َأنَّ
كالبػػػاوكف  ،بنصػػػب األلػػػؼ (أنػػػا صػػػببنا ) وػػػرأ أىػػػؿ الككفػػػة   :يقػػػكؿ ،[ِْ،ِٓعػػػبس: ]﴾اْلَمـــاَء َصـــبِّا 

أنػػا )أم  (فمينظػػر ا،نسػػاف إلػػى طعامػػو) عػػف الطعػػاـ يعنػػي جعمػػو بػػدالن  ،فمػػف وػػرأ بالنصػػب، بالكسػػر
يعنػي المطػر  (نػا صػببنا المػاء صػبان )إ فيػك عمػى االسػتئناؼ ،بالكسػر وػرأكمف  (،صببنا الماء صبان 

 . (ُ) عمى األرض بعد المطر
فػػػيالحظ فػػػي المثػػػاؿ السػػػابؽ أف ا،مػػػاـ السػػػمروندم ذكػػػر وػػػراءة أىػػػؿ الككفػػػة، كلػػػـ يصػػػرح 

 .القراء ب سماء
يتبػػػيف أنػػػو إف ذكػػػر أىػػؿ الككفػػػة دكف ذكػػػر أسػػػمائيـ فإنػػػو ذلػػؾ  كعنػػد النظػػػر فػػػي توسػػػيره  
 الككفة مف القراء العشر فقط، كىـ )حمزة كعاصـ كالكسائي كخمؼ في اختياره(. بذلؾ أىؿيقصد 

ا َوققولقـو ....﴿عند توسيره لقكلػو تعػالى: ذكره  كمف األمثمة عمى نسبة القراءة ألىؿ البمد، ما
وػرأ ابػف عػامر كمػف تابعػو    :يقػكؿ ،[ٖٓآؿ عمػراف: ]﴾ِحطَّة  َنْغِفْر َلكقْم َخَطاَياكقْم َوَسـَنِزيدق اْلمقْحِسـِنينَ 

كوػػرأ نػػافع كمػػف تابعػػو مػػف أىػػؿ  ،ألف لوػػظ الخطايػػا مؤنػػث ؛بالتػػاء كالضػػمة( تغوػػر ) مػػف أىػػؿ الشػػاـ
كألف الوعػػؿ  ،ت نيثػػو لػػيس بحقيقػػي ألف ؛باليػػاء كالضػػمة بموػػظ التػػذكير (يغوػػر لكػػـ خطايػػاكـ)المدينػػة 
كذلػؾ كمػو يرجػع إلػى معنػى  ،كورأ الباوكف بالنكف ككسر الواء عمى معنى ا،ضافة إلى نوسو ،مقدـ
 .(ِ) كمعناه نغور لكـ خطايا الذيف عبدكا العجؿ ،كاحد
 
كأحيانػػان ينسػػب القػػراءة إلػػى مصػػاحؼ الػػبالد، كمػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:  
وَن النَّـاَس ِباْلبقْخـِل َوَمـْن َيتَـَولَّ َفـِإنَّ المَّـَو ىقـَو اْلَغِنـيُّ اْلَحِميـدق الَّ ﴿  ،[ِْالحديػد:] ﴾ِذيَن َيْبَخمقوَن َوَيـْأمقرق

مصػاحؼ أىػؿ الشػاـ  ىكذا في (،ىك)بحذؼ  (فإف ا الغني الحميد )ورأ نافع كابف عامر   :يقكؿ
 (فػإف ا ىػك الغنػي الحميػد)كالبػاوكف ، ال غنػي مثمػو إف ا الغنػي الحميػد الػذم :كمعنػاه ،كالمدينة

 .(ّ) بإثبات ىك كىك لمورد كيقاؿ لمصمة
َمى َقْد بَ ﴿ككاف ا،ماـ السمروندم ود ذكر وراءة ألىؿ بمده، كذلؾ عند توسيره لقكلو تعالى:  

 وػػػرأ عاصػػػـ   :يقػػػكؿ ،[ٗٓالزمػػػر: ] ﴾َجاَءْتـــَك آَيـــاِتي َفَكـــذَّْبَت ِبَيـــا َواْســـَتْكَبْرَت َوكقْنـــَت ِمـــَن اْلَكـــاِفِرينَ 
                                                 

 (.ِٔٓ/ّ)بحر العمـك  (ُ)

 (.ِٖ/ُالمرجع السابؽ ) (2)

 (.ّٖٖ/ّ)المرجع السابؽ  (ّ)
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، كميػا بالكسػر (ككنػتً ()بيػا كاسػتكبرتً  فكػذبتً ) يعنػي القػرآف ( بمى ود جاءتؾ آيػاتي)  (ُ)الجحدرم
نما ورأ بالكسر، اختيار ابف مسعكد كتابعو مف وراء سمروند كىك ألنػو سػبؽ ذكػر الػنوس كالػنوس  ؛كاج
 .(ِ) لمعنى يعني يقاؿ لمكافرألنو انصرؼ إلى ا ؛كوراءة العامة كميا بالنصب، مؤنث

 كأحيانػػان يكػػكف ا،مػػاـ السػػمروندم غيػػر دويػػؽ فػػي عػػزك القػػراءات ألىػػؿ البمػػد، كمػػف ذلػػؾ مػػا 
ــانقوا  ﴿: عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالىذكػػره  ــاكقْم َك ــِة َأَىــؤقاَلِء ِإيَّ ــا ثقــمَّ َيققــولق ِلْمَمبَلِئَك ــرقىقْم َجِميعا ــْوَم َيْحشق َوَي

يعنػػي يحشػػرىـ ا  ،باليػػاء (يحشػػرىـ ) وػػرأ بعضػػيـ مػػف أىػػؿ البصػػرة   :كؿيقػػ ،[َْسػػب : ]﴾َيْعبقــدقونَ 
 .(ّ) كوراءة العامة بالنكف عمى معنى الحكاية عف نوسو ،عز كجؿ

فوػػػي ىػػػذا المثػػػاؿ يعػػػزك وػػػراءة )يحشػػػرىـ( لػػػبعض أىػػػؿ البصػػػرة، كىػػػك يقصػػػد بػػػذلؾ القػػػارئ  
 .(ْ) لحوص عف عاصـ لؾيعقكب، كىك بذلؾ غير دويؽ في عزكه، فيذه القراءة ليعقكب، ككذ

 
 

  : ركش انقشاءة غٍش ينسٌبت ألحذانثانثنًطهب ا

، كوػػد اسػػتخدـ فػػي ذلػػؾ صػػيغان ألحػػد كال ينسػػبياا،مػػاـ السػػمروندم يػػذكر أحيانػػان القػػراءات 
 ورأ بعضيـ، كمف أمثمة ذلؾ: مختموة، فتارة يقكؿ: ورئ، كتارة أخرل يقكؿ:

ــادق  ﴿عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: ذكػػره  مػػا  ــتقْم يقَن ــنَّكقْم َفَتْن ــى َوَلِك ــالقوا َبَم ــْم َق ــْن َمَعكق ــْم َنكق وَنيقْم أََل
ورق َأْنفقَسكقْم َوَتَربَّْصتقْم َواْرَتْبتقْم َوَغرَّْتكقمق اأْلََماِنيُّ َحتَّى َجاَء َأْمرق المَِّو َوَغرَّكقْم ِبالمَِّو اْلَغـ  ،[ُْالحديػد: ]﴾رق

 .(ٔ) يعني غركر متاع الدنيا (ٓ)كود ورئ بضـ الغيف ،ان ألنو يغرم ابف آدـ كثير  (الغركر)  :يقكؿ
كأحيانان يذكر القراءة بصيغة المبني لممجيكؿ، ثـ يحكـ عمييا بالشذكذ، كمف ذلؾ مػا ذكػره  

ْنَسانق َيْوَمِئذ  َأْيَن اْلَمَفرُّ  ﴿عند توسيره لقكلو تعػالى:  الشػاذ  وػرئ فػي  :يقػكؿ ،[َُالقيامػة: ]﴾َيققولق اإلِْ

                                                 

كنصػػر بػػف  الحسػػف البصػػرم جػػاج الجحػػدرم، البصػػرم، المقػػرئ، وػػرأ عمػػىعاصػػـ بػػف الححػػدرم: عاصػػـ الج (ُ)
 .ُِٗأك  قُِٖسػػالـ بػػف المنػػذر، ككػػاف مػػف عبػػاد أىػػؿ البصػػرة تػػكفي سػػنة ىػػاركف األعػػكر ك  عاصػـ، كأخػػذ عنػػو

 (. َِِ/ّ)، لساف الميزاف (َُِ/ُمعرفة القراء الكبار ) انظر:
 (.ُْٖ/ّ)بحر العمـك  (ِ)

 (.ٖٖ/ّجع السابؽ )المر  (ّ)

 (.ُّٓ/ِالنشر في القراءات العشر )انظر:  (ْ)

 .ُّٓمختصر في شكاذ القرآف، صوراءة شاذة، ركيت عف سماؾ بف حرب. انظر:  (ٓ)
 (.ّْٖ/ّ)بحر العمـك  (ٔ)



 راءات في تفدير اإلمام الدمرقنديالق  فصل الثاني                                                                       ال

     ٖٔ 

كوػػػراءة العامػػػة بالنصػػػب يعنػػػي أيػػػف ، عمػػػى معنػػػى أيػػػف مكػػػاف الوػػػرار (ُ)بكسػػػر الوػػػاء (رأيػػػف المًوػػػ)
 .(ِ) الورار

)كورأ بعضيـ( سكاء أكانت متػكاترة أك : ومت: كيذكر أحيانان القراءة دكف نسبتيا ألحد بقكلو
ــةا َوا﴿ :عنػػد توسػػيره لقكلػػػو تعػػالىذكػػػره  غيرىػػا، كمػػف ذلػػػؾ: مػػا ـــتقكقْم أقمَّ ـــْم ِإنَّ َىـــِذِه أقمَّ ِحـــَدةا َوَأَنـــا َربُّكق

يعنػي ىػذه  (أمة) :ثـ يقكؿ ،التاءيفبضـ  (كاحدة أمةه ) ورأ بعضيـ  :يقكؿ ،[ِٗاألنبياء: ]﴾َفاْعبقدقونِ 
 .(ّ) كورأ العامة بالنصب عمى معنى التوسير ،أمة كاحدة

فوي ىذا المثاؿ ذكر ا،ماـ السمروندم وراءة مبيمة، كىي في الحقيقػة وػراءة شػاذة، ركيػت  
 .(ْ)ف الحسف البصرمع

 ،[ُٗاالنشػػقاؽ: ]﴾َلتَــْرَكبقنَّ َطَبقاــا َعــْن َطَبــق   ﴿ عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػالى:ذكػره كمػف ذلػػؾ مػػا 
فمػف وػرأ بالنصػب ، كالبػاوكف بالضػـ ،اءلبػبنصػب ا ( ف  بى كى رٍ تىػلى  )ورأ ابف كثيػر كحمػزة كالكسػائي :يقكؿ

وػػرأ ... ضػػـ فالخطػػاب ألمتػػو أجمعػػيفوػػرأ بال كمػػف، فمعنػػاه لتػػركبف يػػا محمػػد مػػف سػػماء إلػػى سػػماء
يعنػي  ،بعػد حػاؿ يعنػي حػاالن  ،عػف طبػؽ يعنػي ليػركبف ىػذا المكػذب طبقػان  ،باليػاء (ليركبف)بعضيـ 

 .(ٓ)المكت ثـ الحياة
فوي ىذا المثاؿ ذكر ا،ماـ السمروندم وراءة مبيمة، كىي في الحقيقػة وػراءة شػاذة، ركيػت 

عف عمر بف الخطاب
(ٔ). 

قراءة متكاترة كيعبر عنيا بصيغة مبيمة، كيحكـ عمييا بالشذكذ، كمػف ذلػؾ كأحيانان تككف ال 
الَّ َتْصـِرْف  ﴿ عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى:ذكره  ما ـا َيـْدعقوَنِني ِإَلْيـِو َواِ  َقـاَل َربّْ السّْـْجنق َأَحـبُّ ِإَلـيَّ ِممَّ

 (واؿ رب السػجف)ورأ بعضيـ   :يقكؿ ،[ّّؼ: يكس]﴾َعنّْي َكْيَدىقنَّ َأْصبق ِإَلْيِينَّ َوَأكقْن ِمَن اْلَجاِىِمينَ 
كوػراءة العامػة الكسػر  ،كىػي وػراءة شػاذة ،سػجنتو سػجنان  :يقػاؿ ،بنصب السيف عمى معنػى المصػدر

 .(ٕ) يعني نزكؿ بيت السجف أحب إلي مما يدعكنني إليو

                                                 

 .ُٔٔمختصر في شكاذ القرآف، صانظر: ذه القراءة ركيت عف ابف عباس كالزىرم، ى (ُ)
 (.ْٗٗ/ّ)بحر العمـك  (ِ)

 (.َْْ/ِالمرجع السابؽ ) (ّ)

 .ٓٗمختصر في شكاذ القرآف، ص (،ّْٗ/ُ) ء البشر في القراءات األربعة عشرانظر: إتحاؼ فضال (ْ)

 (.َْٓ/ّ)  بحر العمـكانظر:  (ٓ)

 .ُُٕمختصر في شكاذ القرآف، صانظر:  (ٔ)
 (.ُُٗ/ِ)بحر العمـك  (ٕ)
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إنيػػا وػػراءة شػػاذة، كعنػػد  :فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ ذكػػر ا،مػػاـ السػػمروندم وػػراءة مبيمػػة ثػػـ وػػاؿ 
لرجػػكع إلػػى كتػػب القػػراءات، تبػػيف أف ىػػذه القػػراءة متػػكاترة، كىػػي ألحػػد القػػراء العشػػرة كىػػك يعقػػكب ا

 .(ُ)البصرم
كمػػف خػػالؿ مػػا تقػػدـ يتبػػيف أف ا،مػػاـ السػػمروندم يػػذكر القػػراءات فػػي توسػػيره غيػػر منسػػكبة 

اءة شػػاذة، ألحػػد، فتػػارة يػػذكرىا بقكلػػو: كوػػرئ، كتػػارة أخػػرل بقكلػػو: كوػػرأ بعضػػيـ ، كأحيانػػان تكػػكف القػػر 
 كتككف متكاترة أحيانان أخرل.  

 
 ءة ينسٌبت إنى انعايت أً انجًاعت أً انجًيٌس: ركش انقشاانشابعنًطهب ا 

لػػى أىػػؿ البمػػد، بػػؿ كػػاف         لػػـ يقتصػػر ا،مػػاـ السػػمروندم عمػػى عػػزك القػػراءات إلػػى ورائيػػا، كاج
 .ينسبيا إلى العامة، كأحيانان ينسبيا إلى الجماعة، أك إلى الجميكر

 :أوالا: نسبة القراءة إلى العامة
كاف ا،ماـ السمروندم يكثػر مػف عػزك القػراءة إلػى العامػة، ككػاف يقصػد بػذلؾ أحيانػان القػراء 

القػػػػراء األربعػػػػة عشػػػػر كالصػػػػحابة –العشػػػػرة، كأحيانػػػػان القػػػػراء األربعػػػػة عشػػػػر، كأحيانػػػػان عامػػػػة القػػػػراء 
 كربما يعبر عف ذلؾ بقكلو )اتوؽ القراء(. -كغيرىـ

 فقط، ومن أمثمة ذلك: عشرةومقصده القراء ال ،العامةالقراءات منسوبة إلى  ذكره 
ـــْن دقوِن  ﴿ عنػػػد توسػػػيره لقكلػػػو تعػػػالى:ذكػػػره  مػػػا ـــاَء ِم ـــاِفِريَن َأْوِلَي ـــوَن اْلَك ـــِذ اْلمقْؤِمنق اَل َيتَِّخ

ققـوا ِمـْنيقْم تقَقـاةا َويقَحـذّْرقكقمق المَّـوق َنْفَسـوق اْلمقْؤِمِنيَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَمْيَس ِمَن المَِّو ِفي َشـْيء  ِإالَّ َأْن َتتَّ 

ــِو اْلَمِصــيرق  ــى المَّ َل  (ةتقػػا)كوػػراءة العامػػة  (تقيػػة)وػػرأ يعقػػكب الحضػػرمي   :يقػػكؿ ،[ِٖآؿ عمػػراف: ]﴾َواِ 
 .(ِ) كمعناىما كاحد

، كيتبيف مػف المثػاؿ السػابؽ أف ا،مػاـ السػمروندم أراد بقكلػو )كوػراءة العامػة( القػراء العشػرة
 .(ّ)(تقية) عمى وراءة الحسف؛ ألنو كافؽ يعقكب الحضرميلذكر كلك أنو أراد القراء األربعة عشر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ   ﴿ عنػػػػد توسػػػػيره لقكلػػػػو تعػػػػالى:ذكػػػػره  مػػػػاكمػػػػف ذلػػػػؾ أيضػػػػان 

 ،[ََُالتكبػػػػػػػػة: ]﴾ ...ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
فمػف وػرأ بالضػـ فيػك  ،بالضػـ (صػاري كاألن)كوػرأ الحضػرمي  ،بالكسػر (كاألنصػارً )ورأ العامػة   :يقكؿ

                                                 

 (.ِٓٗ/ِالنشر في القراءات العشر )انظر:  (ُ)

 (.ُِّ/ُ)حر العمـك ب (ِ)

 (.ُِِ/ُانظر: إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ) (ّ)
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فيػػػػػك عطػػػػػؼ عمػػػػػى  ،كمػػػػػف وػػػػػرأ بالكسػػػػػر ،كمعنػػػػػاه كالسػػػػػابقكف كاألنصػػػػػار ،عمػػػػػى التػػػػػابعيف عطػػػػػؼ
 . (ُ) كمعناه كمف المياجريف كمف األنصار ،المياجريف
 

 ، ومن أمثمة ذلك:األربعة عشرومقصده القراء  ،العامةذكره القراءات منسوبة إلى 
وَن َعَمـى َأَحـد  َوالرَّسقـولق َيـْدعقوكقْم  ﴿ عػالى:ما ذكره عند توسيره لقكلو ت ِإْذ تقْصِعدقوَن َواَل َتْمـوق

، بنصب التاء أم تصعدكف الجبؿ (صعدكفتى )ورأ الحسف  :يقكؿ، [ُّٓآؿ عمراف: ]﴾....ِفي أقْخرَاكقمْ 
 .(ِ) كورأ العامة بضـ التاء

قراء األربعػة عشػر؛ ألنيػـ كيتبيف مف المثاؿ السابؽ أف ا،ماـ السمروندم يقصد بالعامة ال
 .(ّ)متوقكف عمى وراءة الضـ إال الحسف

وا السُّـْفَمى َوَكِمَمـةق  ﴿... ككذلؾ ما ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى: َوَجَعـَل َكِمَمـَة الَّـِذيَن َكَفـرق
ب بالنصػػ (ا ككممػػةى )وػػرأ األعمػػش كيعقػػكب الحضػػرمي    :يقػػكؿ، [َْ: التكبػػة]﴾...المَّــِو ِىــَي اْلعقْمَيــا

 .(ْ) االستئناؼكوراءة العامة بالضـ عمى معنى  ،يعني كجعؿ كممة ا
 ومن أمثمة ذلك: كال يقصد أحدان بعينو، ،العامةذكره القراءات منسوبة إلى 

ققْل أقوِحـَي ِإَلـيَّ َأنَّـوق اْسـَتَمَع َنَفـر  ِمـَن اْلِجـنّْ َفَقـالقوا ِإنَّـا  ﴿ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى:
ألف  ؛عمى نصب األلؼ (أنو استمع) في وكلو كاتوؽ القراء  :يقكؿ، [ُالجف: ]﴾ا ققْرآناا َعَجبااَسِمْعنَ 

ألنػػو عمػػى معنػػى  ؛عمػػى الكسػػرة (إنػػا سػػمعنا) :كاتوقػػكا فػػي وكلػػو، معنػػاه وػػؿ أكحػػي إلػػي ب نػػو اسػػتمع
 .(ٓ) االبتداء

 جماعة أو الجميور:: نسبة القراءة إلى الثانياا 
إال مػػرة القػػراءة لمجماعػػة كالجميػػكر  أنػػو لػػـ يعػػزي اـ السػػمروندم، نجػػده عنػػد النظػػر فػػي توسػػير ا،مػػ

 كاحدة لكؿو منيما، كىما:
وا ِبـِو َفَقَبْضـتق َقْبَضـةا  ﴿ أكالن: ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: ـرق ْرتق ِبَمـا َلـْم َيْبصق َقاَل َبصق
َلْت ِلي َنفْ   ركم عػف الحسػف أنػو وػرأ   :يقػكؿ، [ٔٗطػو: ]﴾ ِسيِمْن َأَثِر الرَّسقوِل َفَنَبْذتقَيا َوَكَذِلَك َسوَّ

                                                 

 (.ْٖ/ِ)بحر العمـك  (ُ)

 (.ِِٖ/ُالمرجع السابؽ ) (ِ)

 .(َِّ/ُ)البشر في القراءات األربعة عشر انظر: إتحاؼ فضالء (ّ)

 (.ُٔ/ِ)بحر العمـك  (ْ)

 .(َْٖ/ّالمرجع السابؽ) (ٓ)
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 (فقبضػػػػت وبضػػػػة) كوػػػػراءة الجماعػػػػة ،كىػػػػك األخػػػػذ بػػػ طراؼ األصػػػػابع ،بالصػػػػاد (ةصػػػػت وبصػػػفقب)
 .(ُ) كىك القبض بالكؼ ،بالضاد

كعنػػػد النظػػػر فػػػي ىػػػذا المثػػػاؿ نجػػػد أف ا،مػػػاـ السػػػمروندم وصػػػد مػػػف خػػػالؿ وكلػػػو )وػػػراءة 
 .(ِ)وراءة القراء األربعة عشر الجماعة(

ْمف  َبْل َلَعَنيقمق المَّوق ِبكقْفرِِىْم َفَقِميبلا  ﴿ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: ثانيان: َوَقالقوا ققمقوبقَنا غق
كوػرأ ، كىػي وػراءة شػاذة ،بضػـ الػالـ( ؼغميػ)وػرأ ابػف عبػاس    :يقػكؿ، [ٖٖالبقػرة: ]َما يقْؤِمنقوَن﴾

 .(ّ) أغمؼ مثؿ أحمر كحمر كالكاحد (ذك غالؼ)يعني  ،الجميكر بسككف الالـ
دويقػػان فػػي عػػزكه ليػػذه  كعنػػد النظػػر فػػي المثػػاؿ السػػابؽ نجػػد أف ا،مػػاـ السػػمروندم لػػـ يكػػف

 .(ْ)القراءة، فيذه القراءة ركيت عف ابف محيصف
كمػف خػػالؿ كػػؿ مػػا تقػػدـ يتبػػيف أف ا،مػػاـ السػمروندم كثيػػران مػػا ينسػػب القػػراءات فػػي توسػػيره 

 الجميكر.الجماعة أك إلى كومما كاف ينسبو إلى العامة، 

 
                                                 

 (.َُْ/ِ)بحر العمـك  (ُ)

 .(ّٖٖ/ُ) ء البشر في القراءات األربعة عشرانظر: إتحاؼ فضال (ِ)

 (.ٖٗ/ُ)بحر العمـك  (ّ)

 .(ُْٖ/ُانظر: إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ) (ْ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثانث

 انتٌجٍو ًانتشجٍح ًالختٍاس عنذ انسًشقنذي

 :اٌذثًفٍو يث                            

 فً تٌجٍو انقشاءاث ينيج اإلياو انسًشقنذي: ألًلانًبحث ا                         

 

 انقشاءاثتشجٍــــح ًاختٍاس و فً ــــــينيج: ثانًانًبحث ان                  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انًبحث األًل:

 فً تٌجٍو انقشاءاث ينيج اإلياو انسًشقنذي 

 مطالب: خمسةكفيو                     

 ًسأي انعهًاء فٍو ،انًطهب األًل: تعشٌف انتٌجٍو

 

 ٌســـــو انقشاءاث بانًأثـــً: تٌجٍــانًطهب انثان

 

 انهغت انعشبٍــت شاءاث بانًطهب انثانث: تٌجٍو انق

 

 انًطهب انشابع: تٌجٍو انقشاءاث بأحكاو انتالًة

 

 انخايس: ركشه نهقشاءاث دًٌ تٌجٍــوانًطهب 

 

 

 

 

 



 التوجيه والترجيح واالختيار عند الدمرقندي                                               فصل الثالث             ال
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 انًبحث األًل

 ينيج اإلياو انسًشقنذي فً تٌجٍو انقشاءاث

لقد اعتنى ا،ماـ السمروندم في توسيره بتكجيو القراءات، كاالحتجاج ليػا، كتعميميػا، ككػاف 
ف كعمكمػػو، كالحػػديث آىػػذا كاضػػحان جميػػان فػػي توسػػيره، فظيػػرت براعتػػو فػػي عمػػكـ متعػػددة مثػػؿ: القػػر 

، كأوػػػكاؿ أئمػػػة المغػػة، كليجػػػات القبائػػؿ، كأحكػػػاـ الػػػتالكة كعمكميػػا الشػػريؼ كعمكمػػػو، كالمغػػة العربيػػػة
فػػي كالتجكيػد، كغيػر ذلػػؾ مػف العمػػـك التػي صػػانت الموػظ القرآنػي، كيحتػػاج إلييػا الموسػػر، كتسػاعده 

ببيػاف مػنيج ا،مػاـ السػمروندم  -إف شػاء ا تعػالى-إيضاح المعػاني، كتكجيػو القػراءات، كسػنقـك 
 في تكجيو القراءات مف خالؿ المطالب التالية:

 

  ًسأي انعهًاء فٍو ،انًطهب األًل: تعشٌف انتٌجٍو
عػف  عبد الغوكر محمكد مصػطوى:  ىػك عبػارة واؿ األستاذ الدكتكر أوالا: تعريف التوجيو:

ىػػك عمػػـ يبحػػث عػػف  : عمػػـ تكجيػػو القػػراءات،بيػػاف كجػػو القػػراءة مػػف حيػػث المغػػة كالمعنػػى، ثػػـ وػػاؿ
. كتكجيػػو القػػراءات أك حجػػة (ُ)القػػراءات مػػف جكانبيػػا الصػػكتية، كالصػػرفية، كالبالغيػػة، كالدالليػػة  

 .(ِ)القراءات أك عمؿ القراءات ىك شيء كاحد
، كيػػرل (ّ)كجيػػو مػػف حيػػث المغػػة كا،عػػراب تعميػػؿ االختيػػار كبيػػافنػػو: إكويػػؿ فػػي تعريوػػو 

سعيد األفغاني أف الحجة يراد بيا كجو االختيار، لماذا اختار القارئ لنوسو وراءة مف بيف القراءات 
الصػػحيحة المتػػػكاترة ... كيكػػػكف ىػػػذا الكجػػػو تعمػػػيالن نحكيػػػان حينػػػان، كلغكيػػػان حينػػػان... يراعػػػي أخبػػػاران أك 

 .(ْ) أحاديث است نس بيا في اختياره
ف مف أدؽ التعاريؼ لمتكجيو، ما ذكره الدكتكر عبػد الػرحمف الجمػؿ، حيػث إ :كيمكف القكؿ

واؿ  ىك ا،تياف بالدليؿ كالبرىاف ،ثبات صػحة القػراءة ،أك تقكيتيػا؛ لمدافعػة الخصػـ، كالػرد عميػو، 
أك  ف، أك الحديث، أك الشعر، أك المغة، أك النحك، أك النظػر،آكدحض مزاعمو، كود يككف مف القر 

ىػػك االسػػتدالؿ عمػػى صػػحة القػػراءات، كالػػدفاع عنيػػا بمػػا كرد مػػف أدلػػة مػػف الشػػعر، أك النحػػك، أك 
 . (ٓ)المغة، أك النظر، أك غير ذلؾ لدفع شبو الخصـ  

                                                 

 .ّّٔص ،محمكد حمدم زوزكؽ، المكسكعة القرآنية المتخصصة (ُ)
 (.ُّٖ/ِإتقاف البرىاف في عمـك القرآف )انظر:   (ِ)

 (.ِّٖ/ُصوحات في عمـك القراءات، عبد القيـك السندم )انظر:  (ّ)

 .ّْحجة القراءات، البف زنجمة صانظر:  (ْ)
 .ُْْا،ماـ الطبرم في القراءات ص منيج( 5)
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التعريوػػات السػػابقة يتبػػيف أىميػػة عمػػـ تكجيػػو القػػراءات؛ فويػػو بيػػاف كمػػف خػػالؿ النظػػر فػػي 
نتصار ليا، كدفع الخصـك مف أعداء ا،سػالـ الطػاعنيف القراءات كعمميا، كالتماس الدليؿ ليا، كاال
كفيػػو الكشػػؼ عػػف معػػاني اآليػػات؛ ألنػػو يػػذكر فيػػو كجػػو كػػؿ فػػي القػػراءات، كدحػػض الشػػبو عنيػػا، 

 ، أك غيرىا. ةلمغاوراءة، كتخريجيا مف 
كالتعريػػؼ الػػذم أراه راجحػػان، ىػػك تعريػػؼ الػػدكتكر عبػػد الػػرحمف الجمػػؿ؛ ألنػػو جػػامع مػػانع، 

ة مػػف سػػابقو، فيػػك يشػػمؿ االحتجػػاج لمقػػراءات الصػػحيحة كغيرىػػا، كيبػػيف المػػراد مػػف كىػػك أكثػػر داللػػ
 عمـ  تكجيو القراءات عند العمماء.

 :اءاتأىم المؤلفات في توجيو القر 
عديػػدة فػػي ىػػذا الوػػف، ككػػاف كتػػاب سػػيبكيو مػػف أكؿ الكتػػب التػػي مؤلوػػات العممػػاء  لقػػد ألػػؼ

 (ُ)ياد بػػالقراءات كليػػا، ثػػػـ تبعػػو أبػػك بكػػر بػػف السػػراجباالستشػػ تناكلػػت ىػػذا العمػػـ، فكػػاف كتابػػو مميئػػان 

صػاحب كتػاب )احتجػاج القػراءات(، ثػـ  (ِ)صاحب كتاب )احتجاج في القػراءة(، كأبػك بكػر العطػار
جػػاء أبػػك عمػػي الوارسػػي فػػ لؼ كتابػػو المشػػيكر )الحجػػة فػػي عمػػؿ القػػراءات السػػبع( الػػذم احػػتج فيػػو 

رئ مف القراء السبعة الذيف اختارىـ ابػف مجاىػد، ثػـ جػاء لمقراءات السبع، ف واـ الدليؿ لقراءة كؿ وا
فػػػ لؼ كتابػػػو المشػػػيكر )حجػػة القػػػراءات( فػػػاحتج فيػػػو أيضػػػان   (ّ)أبػػك زرعػػػة عبػػػد الػػػرحمف بػػف زنجمػػػة

لمقراءات السبع التي جمعيا ابف مجاىد في كتابو )السبعة(، ثـ جاء مكي بف أبي طالب األندلسي 
كعمميػػا كحججيػػا( فػػاحتج فيػػو لمقػػراءات التػػي ذكرىػػا فػػي  فػػ لؼ كتابػػو )الكشػػؼ عػػف كجػػكه القػػراءات

ف( فكػاف لػو الوضػؿ الكبيػر فػي نشػر ىػذا ك كتابو )التبصػرة فيمػا اختمػؼ فيػو القػراء السػبعة المشػيكر 
 ، إلى غير ذلؾ مف الكتب، كالتي أثرت القراءات القرآنية.العمـ في األندلس كالمغرب

كتاب )المحتسػب(  -في القراءات الشاذةكخاصة –ىذا الجانب في كمف الكتب التي ألوت  
أشػير الكتػب  كانػت ىػذه ىػيفتصر فػي شػكاذ القػرآف( البػف خالكيػو، البف جٌني، ككذلؾ كتاب )مخ

 التي كتبيا العمماء في ىذا العمـ.
 

                                                 

ىك محمد بف السرم، مف أئمة النحك المشيكريف، مػف أىػؿ بغػداد، أخػذ عػف أبػي العبػاس  أبك بكر بف السراج: (ُ)
 (. ُّٔ/ٔق. انظر: األعالـ )َُّب األصكؿ، تكفي سنة المبرد، كلو كتا

، كتػػال عمػػى قِٓٔلػػد سػػنة محمػػد بػػف الحسػػف بػػف يعقػػكب بػػف مقسػػـ البغػػدادم العطػػار، ك  العطػػار: أبػػك بكػػر (ِ)
كآخػػركف، كلػػو كتػػاب  ال عميػػو إبػػراىيـ بػػف أحمػػد الطبػػرمفػػت، لهوػػراء، كتصػػدر كغيػػره إدريػػس الحػػداد صػػاحب خمػػؼ

 كما بعدىا(. َُٓ/ُٔق. انظر: سير أعالـ النبالء )ّْٓ( كغيره، تكفي )األنكار في عمـ القرآف

عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف زنجمػػة، كػػاف عالمػػان بػػالقراءات، لػػو كتػػاب )شػػرؼ القػػراءات فػػي الكوػػؼ أبػػك زرعػػة:  (ّ)
 (. ِّٓ/ّق. انظر: األعالـ )َّْكاالبتداء(، تكفي سنة 
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 واالحتجاج ليا فقد انقسموا إلى فريقين: ،أما عن رأي العمماء في توجيو القراءات
ف إ :غيػػػر صػػػحيح، كوػػػالكاعمػػػؿ ك  ،وػػػف، كاعتبػػػركه بدعػػػةفػػػ نكر بعػػػض العممػػػاء فكػػػرة ىػػػذا ال

 الصكاب أف يحتج بالقراءة القرآنية عمى صحة النحك، كمف الذيف والكا بذلؾ الشيا سػعيد األفغػاني

ف بعض المؤلويف احتجكا لمقراءات القرآنية المتكاترة بالنحك، كىك مخالؼ لمكضع الصحيح، : إفقاؿ
يقتضػػياف أف يحػػتج لمنحػػك كوكاعػػده  يمنطػػؽ العممػػي كالتػػاريخكالسػػالمة فػػي المػػنيج، كالسػػداد فػػي ال

لػػـ يتػػكافر  مػاكشػكاىده بيػػذه القػراءات المتػػكاترة، لمػػا تػكفر ليػػا مػف الضػػبط كالكثػػكؽ كالدوػة كالتحػػرم 
 .(ُ)بعضو ألكثؽ شكاىد النحك

كعنػػد النظػػر فيمػػا والػػو سػػعيد األفغػػاني يتبػػيف أنػػو وػػد بػػالغ فػػي وكلػػو، كلػػـ يكفػػؽ فيمػػا ذىػػب 
فيك ود أبطؿ جيدان كبيران مف جيكد العمماء كالموسريف في تكجيو القػراءات القرآنيػة، كفػي ىػذا إليو، 

 إف مػػا ذىػػب إليػػو سػػعيد األفغػػاني لػػيس سػػديدان، فػػإف  :الصػػدد يقػػكؿ الػػدكتكر عبػػد الػػرحمف الجمػػؿ
ٌلوػكا الت ليؼ في ذلؾ العصر في ىػذا النػكع مػف الدراسػة القرآنيػة لػيس بدعػة، كال أف العممػاء الػذيف أ

فيو أرادكا تحكيـ مذاىب النحك في القػراءات، إنمػا القضػية أبعػد مػف ذلػؾ، فالعممػاء الػذيف أٌلوػكا فػي 
االحتجاج لمقراءات كانكا يعتقدكف أف القراءات ىي األصؿ الذم يرجػع إليػو، لػذا تػراىـ فػي مػكاطف 

 .(ِ)ة كثيرة مف كتبيـ ينكركف عمى مف رد وراءة متكاترة لمخالوتيا األويسة النحكي
 اعتبػػركهكيػػرل أكثػػر العممػػاء جػػكاز ىػػذا العمػػـ، بػػؿ كاعتنػػكا بػػو اعتنػػاءن بالغػػان وػػديمان كحػػديثان، ك 

شػػيئان ميمػػان، يقػػكؿ ا،مػػاـ السػػيكطي:   مػػف الميػػـ معرفػػة تكجيػػو القػػراءات؛ كوػػد اعتنػػى بػػو األئمػػة، 
 .(ّ)كأفردكا فيو كتبان 

 فآالقػػػر  غريػػب عمػػى االحتجػػاجمػػف  كثيػػر كالتػػابعيف الصػػحابة عػػف جػػاء وػػدكاسػػتدلكا ب نػػو 
 النحػػكييف عمػػى ليػػـ عمػػـ ال جماعػة كأنكػػرثػػـ ذكػػركا ردىػـ عمػػى المنكػػريف فقػػالكا:  بالشػػعر، كمشػكمو
 فآالقػر  عمػى بالشعر يحتج أف يجكز ككيؼ ،فآلمقر  أصالن  الشعر جعمتـ ذلؾ فعمتـ إذا: كوالكا ،ذلؾ
 ف،آلمقػر  أصػالن  الشعر جعمنا أنا فػم اك ػزعم كماكلكٌف األمر ليس  ،ديثػكالح ،فآالقر  في مذمكـ كىك
﴾ ِإنَّا َجَعْمَناهق ققْرآناا َعَرِبيواا  ﴿ :وػاؿ تعالى ا ألف ؛بالشعر فآر ػالق مف الغريب الحرؼ تبييف أردنا بؿ
ــين   ﴿ :كوػػاؿ ،[ّالزخػػرؼ:  ] ِب ــيٍّ مُّ ــان  َعَرِب  ديػػكاف الشػػعر: عبػػاس ابػػف كوػػاؿ [ُٓٗالشػػعراء:  ] ﴾ ِبِمَس

                                                 

 .ُٗانظر: حجة القراءات ص (ُ)
 . َُٓلطبرم في القراءات صمنيج ا،ماـ ا( 2)
 .(ّٔٓ/ِ) في عمـك القرآف ( ا،تقاف3)
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 لتمسػنااف ديكانيػا إلػى رجعنػا العػرب بمغػة ا أنزلػو الػذم فآالقر  مف الحرؼ عمينا خوي فإذا العرب،
 .(ُ) منو ذلؾ معرفة

لقػػارئ أف يكػػكف عالمػػان بكجػػكه ا،عػػراب كالقػػراءات، عارفػػان عمػػى ابػػؿ كػػاف بعضػػيـ يشػػترط 
ف حممػة بالمغات، كمعاني الكممات، بصيران بعيػب القػراءات، منتقػدان ل ثػار فيقػكؿ ابػف مجاىػد:   فمػ

ٍعػػًربي العػػالـ بكجػػكه ا،عػػراب كالقػػراءات العػػارؼ بالمغػػات كمعػػاني الكممػػات البصػػير بعيػػب آالقػػر  ف المي
ف فػػي كػػؿ مصػػر مػػف أمصػػػار آالقػػراءات المنتقػػد ل ثػػار، فػػذلؾ ا،مػػػاـ الػػذم يوػػزع إليػػو حوػػاظ القػػػر 

 .(ِ)المسمميف 
 

القػراءات القرآنيػة، لمػا  كبذلؾ يرل الباحث ترجيح وكؿ أكثػر العممػاء القػائميف بجػكاز تكجيػو
في ذلؾ مف خدمة لمقراءات القرآنية، كبياف معانييا، ككضكح مشكميا، كتكجيو العممػاء لمقػراءات ال 
يتعارض مع ككنيا أصالن يحتج بو، كتكجيييـ ليا لبيػاف كجييػا مػف حيػث المغػة، كأنيػا مكافقػة لمػا 

شػؾ كالشػبية عنيػا، كالػرد عمػى والتو العرب، كنطقت بو، كسػمع عنيػا، كمقصػدىـ مػف ذلػؾ نوػي ال
عتمػد ، فاألصػؿ أف يي (ّ)مف طعف فييا ككسميا بالضعؼ كالشػذكذ ممػف تعصػبكا لقكاعػدىـ كأويسػتيـ

عمػى  ان فػإذا كػاف التكجيػو وائمػكليس العكػس؛  ،ضبط القكاعد تبعان لياكتي  ،حتكـ إليياكيي  ،عمى القراءة
ليػا وبمناىػا،  ، فػإذا كانػت مكافقػةلقكاعػد النحػكالقػراءة أف تيحكػـ ذلؾ فيقبػؿ كيعتبػر جيػدان طيبػان، أمػا 

ذا كانػػت مخالوػػ فيػػذا أمػػر مػػردكد  ثػػـ نسػػتدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف المغػػة أك مػػف غيرىػػا، ليػػا رفضػػناىا، ةكاج
 كمرفكض.

كيعتبػػر ا،مػػاـ السػػمروندم كمػػف سػػبقو مػػف الموسػػريف الػػذيف كجيػػكا القػػراءات فػػي تواسػػيرىـ؛ 
منيجو في تكجيو القػراءات، كا المكفػؽ  - تعالىإف شاء ا-لبياف المعاني كتكضيحيا، كس بيف 

 كاليادم إلى سكاء السبيؿ.
 
 
 
 
 

                                                 

  .(، نقمو السيكطي عف أبي بكر األنبارمْٕٖ/ّ) في عمـك القرآف ا،تقاف( 1)
 . ْٓص في القراءات ( السبعة2)
 .ُْٗانظر: منيج ا،ماـ الطبرم في القراءات ص( 3)
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 انًطهب انثانً: تٌجٍو انقشاءاث بانًأثٌس

 أنػو يتضػح فػي توسػيره ا،مػاـ السػمروندمقػراءات التػي عرضػيا السػتقراء تتبػع كامف خػالؿ 
ك بقػػػػراءة أخػػػػرل، أك بالسػػػػنة ف، أآيكجػػػػو القػػػػراءات، كيحػػػػتج ليػػػػا بالمػػػػ ثكر، فقػػػػد يكجييػػػػا بػػػػالقر  كػػػػاف

 :كما يمي، كبياف ذلؾ بالتوصيؿ مف مصاحويـالمطيرة، أك مف وراءات الصحابة، أك 
 أوالا: توجيو القراءة بالقرآن الكريم أو بقراءة أخر : 

 تكجيو القراءة بالقرآف الكريـ، كمف أمثمة ذلؾ: .ُ

يقْم َأنّْي اَل أقِضـيعق َعَمـَل َعاِمـل  ِمـْنكقْم َفاْسَتَجاَب َليقْم َربُّ  ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: ﴿  
وا ِمْن ِدَيارِِىْم َوأقوذقوا ِفي َسِبيِمي وَ  وا َوأقْخِرجق كقْم ِمْن َبْعض  َفالَِّذيَن َىاَجرق َقـاَتمقوا ِمْن َذَكر  َأْو أقْنَثى َبْعضق

نَّات  َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَيارق َثَواباا ِمْن ِعْنِد المَِّو َوالمَّوق َوققِتمقوا أَلقَكفَّْرنَّ َعْنيقْم َسيَّْئاِتِيْم َوأَلقْدِخَمنَّيقْم جَ 
ـَواِب  ْســنق الثَـّ عمػػى معنػػى  (كوتمػػكا كوػػاتمكا)وػػرأ حمػػزة كالكسػػائي يقػػكؿ:   [ُٓٗآؿ عمػػراف: ]﴾ِعْنــَدهق حق

َتَوفّْيَك َورَاِفعقكَ ) :التقديـ كالت خير كقكلو تعالى وتمػكا إال كورأ البػاوكف كوػاتمكا ك  ،[ٓٓآؿ عمراف: ](ِإنّْي مق
 .(ُ) كا بالتشديد عمى معنى التكثير كالمبالغةمي تِّ كوي  ءاابف كثير كابف عامر ور 

عمى ب نيا  (كوتمكا كواتمكافوي المثاؿ السابؽ كجو ا،ماـ السمروندم وراءة حمزة كالكسائي ) 
 ف.، ثـ احتج لذلؾ بآية أخرل مف سكرة آؿ عمرامعنى التقديـ كالت خير

ــْيِيْم َأِن اْقتقمقــوا  كمػػف ذلػػؾ أيضػػان، مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: ﴿ ــا َعَم ــا َكَتْبَن ــْو َأنَّ َوَل
وا ِمْن ِدَياِركقْم َما َفَعمقوهق ِإالَّ َقِميل  ِمْنيقْم َوَلْو َأنَّيقْم َفَعمقوا َما يقوَعظقـوَن ِبـ ِو َلَكـاَن َخْيـراا َأْنفقَسكقْم َأِو اْخرقجق

كىكذا في مصاحؼ  ،باأللؼ (منيـ إال وميالن )ورأ ابف عامر يقكؿ:   [ٔٔالنساء: ]﴾ َأَشدَّ َتْثِبيتااَليقْم وَ 
فمعنػػاه مػػا فعمػػكه كيوعمػػو وميػػؿ  ،وػػرأ بالضػػـ فمػػف بالضػػـ (مػػنيـ إال وميػػؿه )كوػػرأ البػػاوكف  ،أىػػؿ الشػػاـ

اء كقكلػػو كمػػف وػػرأ بالنصػػب عمػػى معنػػى أنػػو خػػالؼ األكؿ لالسػػتثن ،االسػػتئناؼعمػػى معنػػى  ،مػػنيـ
 .(ِ) [ٖٗالنساء:  (ِإالَّ اْلمقْسَتْضَعِفينَ ) :تعالى

فوي المثاؿ السابؽ ذكر ا،ماـ السمروندم وػراءة ابػف عػامر لالسػتثناء بػاأللؼ، ككجػو ذلػؾ  
 مكجكد في مصاحؼ الشاـ، ثـ احتج لذلؾ بآية أخرل مف سكرة النساء.  وب ن

ــاِلَحاِت  ﴿ كمػػف ذلػػؾ أيضػػان، مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: َوالَّــِذيَن آَمنقــوا َوَعِممقــوا الصَّ
َئنَّيقْم ِمَن اْلَجنَِّة غقَرفاا َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَيارق َخاِلِديَن ِفيَيـا ِنْعـَم َأْجـرق اْلَعـاِمِمينَ  العنكبػكت: ]﴾  َلنقَبوّْ

ئىن ييـ)كورأ الباوكف ،بالثاء (ييـٍ يىن  كً نيثٍ لى )ورأ حمزة كالكسائي يقكؿ:   [ٖٓ فيك  ،فمف ورأ بالثاء ،اءببال (لىنيبىكِّ
                                                 

 (.ََّ/ُبحر العمـك )  (ُ)

 (.ُّْ/ُالمرجع السابؽ ) (ِ)
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كمػف وػرأ  [ْٓ]القصػص : (َوَما كقْنَت ثَاِوياا ِفي َأْىـِل َمـْدَينَ ) :بالمكاف يعني أومت بو كقكلو مف ثكيت
 كأثكيتو منزالن  ،أم أنزلتو كالىما كاحد بكأتو منزالن  :أنو واؿ (ُ)كذكر عف الوراء ،بالباء يعني لننزلنيـ

 .(ِ)( كما كنت ثاكيان ) تو سكاء كقكلوليعني أنز 
، بآيػػة بالثػػاء (لنثػػكينيـفوػػي المثػػاؿ السػػابؽ كجػػو ا،مػػاـ السػػمروندم وػػراءة حمػػزة كالكسػػائي ) 

 مف سكرة القصص.
َوِمــْن آَياِتــِو اْلَجــَواِر ِفــي اْلَبْحــِر  كمػػف ذلػػؾ أيضػػان، مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: ﴿

كوػرأ نػافع كأبػك ، باليػاء فػي الكوػؼ كالكصػؿ (الجػكارم)ورأ ابف كثير ؿ:  يقك  [ِّالشكرل: ]﴾َكاأْلَْعبَلمِ 
فمػف وػرأ ، كالبػاوكف بغيػر يػاء فػي الكوػؼ كالكصػؿ ،بالياء في الكصؿ كبغير الياء في الكوؼ كعمر 
 :كقكلػػػو، كىػػػي جماعػػػة السػػػوف تجػػػريف فػػػي المػػػاء كاحػػػدتيا جاريػػػة ،فيػػػك األصػػػؿ فػػػي المغػػػة ،باليػػػاء

 .(ّ) فألف الكسر يدؿ عميو ؛كمف ورأ بغير ياء، يعني السوينة[ ُُ]الحاوة (اِرَيةِ َحَمْمَناكقْم ِفي اْلجَ )
 

شػػاذة، كيحػػتج لػػذلؾ بالنصػػكص القرآنيػػة، كمػػف ذلػػؾ، مػػا ذكػػره اللقػػراءة اكأحيانػػان كػػاف يكجػػو 
ــود   عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: ﴿ أبػػي طالػػب ركم عػػف عمػػي بػػف يقػػكؿ:   [ِٗالكاوعػػة: ]﴾ َوَطْمــح  َمْنضق

 [َُؽ:  ] ﴾يده ضً نى  عه مٍ طى ...﴿كقكلو تعالى  (ْ)(كطمع منضكد)رأ أنو و (ٓ). 
 أبػي طالػب عمػي بػف فوي المثاؿ السابؽ ذكر ا،ماـ السمروندم وراءة شاذة ركيت عف  

آخػر ركم عػف عمػي ، لكف ا،ماـ الطبػرم فػي توسػيره ذكػر تكجييػان (ؽ)ثـ احتج ليا بآية مف سكرة 
   أبػي، وػاؿ: ثنػا مجاىػد،  انا سػعيد بػف يحيػى األمػكم، وػاؿ: ثنػحػدث أيضان، يقكؿ ا،ماـ الطبرم

كدو ( فقاؿ عمٌي: ما  طىٍمحو مىٍنضي عف الحسف بف سعد، عف ويس بف سعد، واؿ: ورأ رجؿ عند عمٌي) كى
ػػكدو ( ، ثػػـ وػػرأ) طىٍمعييىػػا ىىًضػػيـه ( فقمنػػا أكال نحٌكلييػػا، فقػػاؿ: إف  :شػػ ف الطمػػح، إنمػػا ىػػك:) كطىٍمػػعو مىٍنضي

 .(ٔ) ال يياج اليكـ، كال يحٌكؿ القرآف
 تكجيو القراءة بالقراءات القرآنية، كمف أمثمة ذلؾ: .ِ

                                                 

الوراء: يحيى بف زياد الديممي، إماـ الككفييف، كأعمميـ بالنحك كالمغة كفنكف األدب، ككاف فقييان متكممان عالمان، ( 1)
 (. ُْٓ/ٖ)ق. انظر: األعالـَِٕمف كتبو )معاني القرآف( تكفي 

 (.ّٗٔ/ِبحر العمـك ) (ِ)

 (.ِّّ/ّالمرجع السابؽ ) (ّ)

 .ُُٓكاذ القرآف صوراءة شاذة، انظر: مختصر في ش (ْ)
 (.ِّٕ/ّبحر العمـك ) (ٓ)
 (. ُُُ/ِّ) القرآف آم ت كيؿ عفجامع البياف  (ٔ)
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ـا اَل َتْجــِزي َنْفـس  َعــْن َنْفـس  َشــْيئاا َواَل يقْقَبـلق ِمْنَيــا  مػا ذكػره عنػد توسػػيره لقكلػو تعػالى: ﴿ َواتَّققــوا َيْوما
ونَ   كال)وػرأ ابػف كثيػر كأبػك عمػرك  يقػكؿ:  [ْٖالبقػرة: ]﴾ َشَفاَعة  َواَل يقْؤَخذق ِمْنَيا َعْدل  َواَل ىقـْم يقْنَصـرق

كمػا لػـ يكػف ت نيثػو  ،ألف ت نيثػو لػيس بحقيقػي ؛ألف الشواعة مؤنثة كورأ الباوكف باليػاء ؛بالتاء (تقبؿ
 .(ُ) [ِٕٓ: البقرة] ﴾ ... َفَمْن جاَءهق َمْوِعَظة  ﴿ :جاز تذكيره كقكلو تعالى ،حقيقيان 

ت عالمػػػة الت نيػػػث فػػػي وكلػػػو كسػػػقطوسػػػيره ىػػػذه القػػػراءة فقػػػاؿ:  كوػػػد ذكػػػر ا،مػػػاـ القرطبػػػي فػػػي ت
ػػػٍف جػػػاءىهي )تعػػػالى: فمػػػف ) الحسػػػف أكوػػػر ، غيػػػر حقيقػػػي كىػػػك بمعنػػػى كعػػػظ (المكعظػػػة) ف ت نيػػػثأل (فىمى
 .(ّ) بإثبات العالمة (ِ)(جاءتو
 

ـا َليقـَوفَّْينَّيق  كمف ذلؾ أيضان، ما ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى: ﴿   نَّ كقـبلِّ َلمَّ ْم َربُّـَك َأْعَمـاَليقْم َواِ 
فٍ  )بػف كثيػر كنػافع كعاصػـ فػي ركايػة أبػي بكػراوػرأ يقػكؿ:   [ُُُىػكد: ]﴾ِإنَّوق ِبَما َيْعَممقـوَن َخِبيـر    كاج

فمف ورأ بالجـز يككف معناه كما كؿ إال ليػكفينيـ  ،كورأ الباوكف بالنصب كالتشديد ،النكف بجـز (كال
ْن كقلّّ َلمَّا َجِميـع   ﴿: كقكلو كمػف وػرأ بالتشػديد يكػكف إف لت كيػد  ،يعنػي مػا كػؿ جميػع[ ِّ: ] يػس ﴾َواِ 
كوػػػػرأ البػػػػاوكف  ،بتشػػػػديد المػػػػيـ (لمػػػػا)عػػػػامر كعاصػػػػـ فػػػػي ركايػػػػة حوػػػػص  كابػػػػفكوػػػػرأ حمػػػػزة  ،الكػػػػالـ

ف كػػال ليػػكفينيـ فتكػػكف مػػا صػػمة  ،فمػػف وػػرأ بػػالتخويؼ يكػػكف لمػػا لصػػمة الكػػالـ ،بػػالتخويؼ كمعنػػاه كاج
ف كػال إال ليػكفينيـ  ،مػف وػرأ بالتشػديد يكػكف بمعنػى إالك  ،كقكليـ عما وميؿ يعني عػف وميػؿ يعنػي كاج

فمف وػرأ بالتشػديد كتمػؾ اآليػة يكػكف معنػاه إال [ ْ]الطػارؽ:  ﴾ِإْن كقلُّ َنْفس  َلمَّا َعَمْيَيا َحاِفظ  ﴿ :كقكلو
 .(ْ) عمييا حافظ 

فٍ ) :لػػوفوػػي المثػػاؿ السػػابؽ اسػػتدؿ ا،مػػاـ السػػمروندم عمػػى وػػراءة مػػف وػػرأ بجػػـز النػػكف فػػي وك   كاج
)لٌمػا( بقػراءة  :( بقراءة ذكرىا في سكرة يس، كاحتج كذلؾ لمػف وػرأ بتشػديد المػيـ فػي وكلػو تعػالىكالن 

 .(ٓ)أخرل ذكرىا في سكرة الطارؽ
 

َوىقزّْي ِإَلْيـِك ِبِجـْذِع النَّْخَمـِة تقَسـاِقْط َعَمْيـِك  كمف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: ﴿
السػيف كأصػمو تتسػاوط إال  بنصب التاء كتخويػؼ (ساوطتى )حمزة  ورأيقكؿ:   [ِٓمريـ: ]﴾ رقَطباا َجِنيِّا

[ ِْ] النسػػاء:  ﴾َلــْو تقَســوَّ  ِبِيــمق اأْلَْرضق ﴿ :كىػػذا كقكلػػو ،أنػػو حػػذفت منػػو إحػػدل التػػاءيف لمتخويػػؼ
ــْدَوانِ تَ  ﴿: ككقكلػػو ،كأصػػمو تتسػػكل ْثِم َواْلعق ــاإلِْ ــْيِيْم ِب وَن َعَم ــاَىرق ــْوَم ﴿ :ككقكلػػو ،[ ٖٓ:  ] البقػػرة ﴾َظ َوَي

                                                 

 (.ٕٕ/ُبحر العمـك ) (ُ)

  .ِْانظر: مختصر في شكاذ القرآف ص، ركيت عف الحسف كأبي بف كعب، وراءة شاذة (ِ)
 (.ّٗٓ/ّالجامع ألحكاـ القرآف، ا،ماـ القرطبي ) (ّ)

 (.ُّٕ/ِبحر العمـك ) (ْ)

 (. ٖٗ/ُ) التيسير فى القراءات السبع، انظر: القراءتاف متكاترتاف (5)
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ـــَماءق ِباْلَغَمـــامِ  بضػػػـ التػػػاء  (طسػػػاوً تي ) كوػػػرأ عاصػػػـ فػػػي ركايػػػة حوػػػص ،[ ِٓ] الوروػػػاف :  ﴾َتَشـــقَّقق السَّ
كوػػرأ البػػاوكف بنصػػب التػػاء كتشػػديد  ،يعنػػي أف النخمػػة تسػػاوط عميػػؾ ،كتخويػػؼ السػػيف ككسػػر القػػاؼ

أنػو  كركم عف البػراء بػف عػازب ،حذفت ألف التشديد أويـ مقاـ التاء التي ؛السيف كنصب القاؼ
ػػني )كوػػرأ بعضػػيـ  ،باليػػاء يعنػػي أف الجػػذع يسػػاوط عميػػؾ( طاوً ٌسػػيي )كػػاف يقػػرأ  كمعنػػاه  ،بػػالنكف (طاوً سى

 .(ُ) كنحف نساوط عميؾ
ػػتى ) :حمػػزة كىػػي وكلػػو تعػػالى سػػابؽ ذكػػر ا،مػػاـ السػػمروندم وػػراءةفوػػي المثػػاؿ ال (، ككجييػػا اوطسى

 -لؾ بثالث وراءات:ب ف أصميا تتساوط، كاحتج لذ
  ل(كى سى )تي

 :عنػد ىػذه اآليػة وراءة متكاترة، واؿ ابف عاشػكر فػي توسػيرهكىي  في سكرة النساء، 
فيػػك مضػػارع  -بوػػتح التػػاء كتشػػديد السػػيف -وػػرأه نػػافع، كابػػف عػػامر، كأبػػك جعوػػر (كلس ػػتى )  

 ألف السػػكاء المثػػؿ ؛تسػػكل الػػذم ىػػك مطػػاكع سػػكاه إذا جعمػػو سػػكاء لشػػيء آخػػر أم ممػػاثال
بوػتح التػػاء كتخويػػؼ  -كوػػرأه حمػزة، كالكسػػائي، كخمػػؼ ،ف دغمػت إحػػدل التػػاءيف فػي السػػيف

كوػرأه ابػف كثيػر،  ،عمى معنى القراءة السابقة لكف بحػذؼ إحػدل التػاءيف لمتخويػؼ -السيف
مبنيػا لممجيػكؿ،  -بضـ التاء كتخويؼ السػيف -كعاصـكابف عامر، كأبك عمرك، كيعقكب 

 .(ِ) أم تماثؿ
 كىي وراءة متكاترة، واؿ الشككاني في توسيره عنػد ىػذه اآليػة:ي سكرة البقرة)تظاىركف( ف ، 

في الظاء لقربيا منيا في المخرج،  ، كأصمو تتظاىركف أدغمت التاءبالتشديد (كفى ري اىى ظ  تى ) 
، لداللػػة مخووػػان بحػػذؼ التػػاء الثانيػػة (كفى ري ىى اظىػػتى ): كوػػرأ أىػػؿ الككفػػة ،وػػراءة أىػػؿ مكػػة كىػػي:

 .(ّ) األكلى عمييا
  قؽ( فػػي سػػكرة الوروػػاف، كىػػي وػػراءة متػػكاترة، وػػاؿ النسػػوي فػػي توسػػيره عنػػد ىػػذه اآليػػة:  ش ػػ)تى

 .(ْ) كاألصؿ تتشقؽ فحذؼ التاء ككفي كأبك عمرك كغيرىـ أدغميا في الشيف
 

وػرأ يقػكؿ:   [ٔعػبس: ]﴾ َفَأْنَت َلـوق َتَصـدَّ  كمف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: ﴿
ػػ)ابػػف كثيػػر نػػافع ك  كوػػرأ البػػاوكف ، ألف األصػػؿ تتصػػدل ف دغمػػت كشػػددت ؛بتشػػديد الصػػاد (دلتص 

 .(ٓ) [ُٖ]النازعات  (َفققْل َىْل َلَك ِإَلى َأْن َتَزكَّى) :فيذا كقكلو ،بحذؼ التاء لمتخويؼ

                                                 

 (.ِّٕ/ِبحر العمـك ) (ُ)

 (.ٗٓ/ٓلتحرير كالتنكير)ا (ِ)

 (.ِِٔ/ُفتح القدير، محمد بف عمي الشككاني ) (ّ)

 (. ُّٔ/ّ، أبك البركات النسوي )مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ الت كيؿ (ْ)

 (.ِْٓ/ّبحر العمـك ) (ٓ)
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 ثانياا: توجيو القراءة بالسنة النبوية المطيرة:

نية أحيانان بالسنة النبكية، فكاف يحتج لمعنى لقد كاف ا،ماـ السمروندم يكجو القراءات القرآ
 ، كمف األمثمة عمى االحتجاج لمقراءات ب حاديث نبكية:القراءة بحديث لمنبي

وَن ِبوَيـاِت المَّـِو َوَيْقتقمقـوَن  ... ما ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى: ﴿ َذِلـَك ِبـَأنَّيقْم َكـانقوا َيْكفقـرق
اليمزة بػ (فئػيالنبي)ورأ نػافع يقكؿ:   [ُٔالبقرة: ]﴾ ِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانقوا َيْعَتدقونَ النَِّبيّْيَن ِبَغْيِر اْلَحقّْ ذَ 

أف  كركم عػف رسػكؿ ا  ،كورأ الباوكف بغير ىمػزة (،ءيا أييا النبي) ككذلؾ جميع ما في القرآف
كأمػا  ،جماعػة النبػي كالنبيػيف  (ُ)() لسػت بنبػيء ا كلكػف نبػي ا :يا نبئ ا فقػاؿ :واؿ لو رجالن 

كمػػف وػػرأ بغيػػر ىمػػزة ف صػػمو  ،ألنػػو أنبػػ  عػػف ا ؛أصػػمو مػػف النبػػ  كىػػك الخبػػر :مػػف وػػرأ بػػاليمزة وػػاؿ
ألنػػو مشػػرؼ  ؛ىػػك مػػ خكذ مػػف النبػػكة كىػػك االرتوػػاع :كوػػاؿ بعضػػيـ ،ال تيمػػز كلكػػف وريشػػان  ،ميمػػكز

الخمػػؽ إلػػى ا  ألنػػو طريػػؽ ؛النبػػيء ىػػك الطريػػؽ الكاضػػح سػػمي بػػذلؾ :كيقػػاؿ ،عمػػى جميػػع الخمػػؽ
 .(ِ) تعالى

فوػي المثػاؿ السػابؽ كجػػو ا،مػاـ السػمروندم القػػراءتيف، ثػـ احػتج لقػػراءة مػف وػرأ باليػػاء دكف  
 .ىمزة بحديث لمنبي 

َفَأْحَيا ِبِو اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َوَبثَّ ... كمف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: ﴿ 
ـــلّْ َدابَّـــ ـــَماِء َواأْلَْرِض آَلَيـــات  ِلَقـــْوم  ِفيَيـــا ِمـــْن كق ِر َبـــْيَن السَّ ـــَحاِب اْلمقَســـخَّ َيـــاِح َوالسَّ ة  َوَتْصـــِريِف الرّْ

كاختػػار  ،كوػػرأ البػػاوكف بػػ لؼ ،بغيػػر ألػػؼ (الػػريح) وػػرأ حمػػزة كالكسػػائييقػػكؿ:   [ُْٔالبقػػرة: ]﴾َيْعِقمقــونَ 
ككػؿ مػا فػي القػرآف  ،بغيػر ألػؼأبك عبيدة في وراءتو أف كؿ مػا فػي القػرآف مػف ذكػر العػذاب الػريح 

 :أنو كػاف إذا ىاجػت الػريح وػاؿ كاحتج بما ركل أنس عف النبي ،مف ذكر الرحمة الرياح باأللؼ
 .(ْ) (ّ)(ان كال تجعميا ريح جعميا رياحان االميـ )
فوػي ىػػذا المثػاؿ كجػػو ا،مػػاـ السػمروندم القػػراءتيف بالحػديث النبػػكم، مرجحػػان مػا ذىػػب إليػػو  

 أبك عبيدة. 

                                                 

، ِٖٗٓ، حػػػديث: ممػػػا لػػػـ يخرجػػػاه كوػػػد صػػػح سػػػنده وػػػراءات النبػػػي  المسػػػتدرؾ عمػػػى الصػػػحيحيف، كتػػػاب: (ُ)
 كواؿ صاحب المستدرؾ: ىذا حديث صحيح.(، ّّ/ٕ)

 (.ٖٓ/ُبحر العمـك ) (ِ)

(، كوػػػاؿ ا،مػػػاـ األلبػػػاني فػػػي ُِّ/ُُالمعجػػػـ الكبيػػػر، لمطبرانػػػي، مػػػف طريػػػؽ عبػػػد ا بػػػف عبػػػاس مرفكعػػػان ) (ّ)
 (.ِِٖ/ٗضعيؼ جدان )السمسة: 

 (.ُّٔ/ُبحر العمـك ) (ْ)
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كاألصػؿ الػذم د أنكر ا،ماـ أبك جعور الطحاكم ىذه القراءة مف حيػث المعنػى، كوػاؿ:  كو 
وال  اجعميـا رياحـاا  الميـم) :أنػو كػاف إذا ىاجػت الػريح وػاؿ، اعتبرنا بو ىذه القػراءة حػديث النبػي 

كوػػد كػػاف  ،ممػػا ال أصػػؿ لػػو فكػػاف مػػا حكػػاه أبػػك عبيػػد مػػف ىػػذا عػػف رسػػكؿ ا  (،تجعميــا ريحــاا 
مػا  أف ال يضػيؼ إلػى رسػكؿ ا  ،بو لجاللة ودره كلصدوو في ركايتو غيػر ىػذا الحػديثاألكلى 

ثـ اعتبرنا ما في كتاب ا تعالى مما يدؿ عمى الكجو فػي ىػذا  ،ال يعرفو أىؿ العمـ بالحديث عنو
اْلَبــرّْ َواْلَبْحــِر ىقــَو الَّــِذي يقَســيّْرقكقْم ِفــي ) :المعنػى فكجػػدنا ا تبػػارؾ كتعػػالى وػػد وػػاؿ فػي كتابػػو العزيػػز

وا ِبَيا َجاَءْتَيا ِريح  َعاِصف  َوَجاَءىقمق  اْلَمـْوجق  َحتَّى ِإَذا كقْنتقْم ِفي اْلفقْمِك َوَجَرْيَن ِبِيْم ِبِريح  َطيَّْبة  َوَفِرحق
 كالػريح العاصػؼ منػو  ،ككانػت الػريح الطيبػة مػف ا تعػالى رحمػة، [ِِيػكنس: ] (ِمْن كقـلّْ َمَكـان  

 .(ُ) ةفوي ذلؾ ما ود دؿ عمى انتواء ما ركاه أبك عبيد ،اعذابن 
َلَقــْد َكــاَن ِلَســَبإ  ِفــي َمْســَكِنِيْم آَيــة   كمػػف ذلػػؾ أيضػػان، مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: ﴿ 

وا َلــوق َبْمــَدة  َطيَّْبــة  َوَربّّ َغفقــ ــْم َواْشــكقرق  [ُٓسػػب : ]﴾ ور  َجنَّتَــاِن َعــْن َيِمــين  َوِشــَمال  كقمقــوا ِمــْن ِرْزِق َربّْكق
كمػف  ،جعمػو اسػـ أب القبيمػة ،فمف ورأ بالكسػر كالتنػكيف ... (ِ)ورئ بالنصب كالكسر( ًلسىبىإ) يقكؿ: 

ىػك اسػـ ) :فقػاؿ، أنو سئؿ عف سب  ألنو ركم عف النبي ؛ كاألكؿ أشبو ورأ بالنصب جعمو أرضان 
 .(ْ) (ّ)رجؿ (

بػيف أف وػراءة الكسػر كالتنػكيف أشػبو،  فوي ىذا المثػاؿ كجػو ا،مػاـ السػمروندم القػراءتيف ثػـ 
 .كاستدؿ عمى ذلؾ بحديث النبي

 
 :بأقوال الصحابة والتابعين: توجيو القراءة لثاا ثا

كلكنػػو   عمػػى تكجيػػو بعػػض القػػراءات مػػف أحاديػػث رسػػكؿ ا مسػػمروندالا،مػػاـ لػػـ يقتصػػر 
، قرآف بعػػد النبػػي أجمعػيف؛ ألنيػػـ أعمػػـ النػػاس بػػال احػتج لبعضػػيا اآلخػػر مػػف أوػػكاؿ الصػػحابة 

  ف مف بعدىـ.ك ككذلؾ التابع
 ، كمف أمثمة ذلؾ: تكجيو القراءات مف أوكاؿ الصحابة .ُ

                                                 

  (.ّٕٗ/ِشرح مشكؿ اآلثار، أبك جعور أحمد بف محمد الطحاكم ) (ُ)

، كالبػػاوكف بالكسػػر. انظػػر: انظػػر: أبػػك عمػػرك كالبػػزم ، بوػػتح اليمػػز مػػف غيػػر تنػػكيفالقراءتػػاف متكاترتػػاف، وػػرأ ( 2)
 (.ّّٕ/ِالنشر في القراءات العشر )

حػػػديث (، كوػػػاؿ الحػػػاكـ: ِْٖ/ٖ، )ّْْٓتوسػػػير سػػػكرة سػػػب ، حػػػديث:  لصػػػحيحيف، كتػػػاب:المسػػػتدرؾ عمػػػى ا (ّ)
 .عمى شرط الشيخيف ، كلـ يخرجاه ا،سناد صحيح

 (.ٕٗ/ّبحر العمـك ) (ْ)
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ْن َتْنَتيقوا َفيقَو َخْير  َلكقـْم إ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: ﴿ وا َفَقْد َجاَءكقمق اْلَفْتحق َواِ  ْن َتْسَتْفِتحق
ْن َتعقــودقوا َنعقــْد َوَلــْن تقْغِنــَي َعــنْ  ــْؤِمِنيَن َواِ   [ُٗ: نوػػاؿاأل]﴾كقْم ِفَئــتقكقْم َشــْيئاا َوَلــْو َكثقــَرْت َوَأنَّ المَّــَو َمــَع اْلمق

 (فاج ك )كالبػػاوكف بالكسػػر ،بالنصػػب (كأف) عػػامر كعاصػػـ فػػي إحػػدل الػػركايتيف كابػػفوػػرأ نػػافع يقػػكؿ:  
 .(ُ) (كا مع المؤمنيف)كيشيد ليا وراءة عبد ا بف مسعكد  االستئناؼ،عمى معنى 

 .أنيا وراءة ابف مسعكدلقراءة الكسر وي المثاؿ السابؽ احتج ف
 [ٕٓص: ]﴾ َىَذا َفْمَيذقوققوهق َحِميم  َوَغسَّاق   كمف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: ﴿

كعػف عاصػـ  ،كوػرأ البػاوكف بػالتخويؼ ،بتشػديد السػيف (اؽغس ػ)كالكسػائي كحوػص  وػرأ حمػزة يقكؿ: 
كمػػػف وػػػرأ ، كىػػػك مػػػا يسػػػيؿ مػػػف جمػػػكد أىػػػؿ النػػػار ،فيػػػك بمعنػػػى سػػػياؿ ،بالتشػػػديد وػػػرأفمػػػف ، ركايتػػػاف
 ابػػف عبػػاس كابػػف مسػػػعكدكركم عػػف ، جعمػػو مصػػدر غسػػؽ يغسػػؽ غسػػاوا أم سػػاؿ ،بػػالتخويؼ
 .(ّ)  (ِ)بالتشديد كفسراه بالزميرير (اؽغس  ) ءاأنيما ور 

ثػـ  -(اؽغٌسػ:)لسػيف فػي وكلػوتشػديد ا-فوي المثاؿ السابؽ ذكر ا،ماـ السمروندم وػراءة متػكاترة
 كتوسيرىما ليا. احتج ليا بقراءة الصحابييف ابف عباس كابف مسعكد

ــْفر   كمػػف ذلػػؾ أيضػػان، مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: ﴿  [ّّالمرسػػالت: ]﴾ َكَأنَّــوق ِجَماَلــت  صق
كىػي جمػػع جمػػؿ يقػػاؿ جمػػؿ  (جمالػػة صػػور)ة كالكسػػائي كعاصػػـ فػي ركايػػة حوػػص رأ حمػػز يقػكؿ:  وػػ

الجمػاالت الصػور  :كواؿ ابػف عبػاس، كىك جمع الجمع (جماالت)كورأ الباوكف  ،كجماؿ كجمالة
 .(ْ) حباؿ السوينة يجمع بعضيا إلى بعض حتى يككف مثؿ أكساط الرجاؿ

 .فوي المثاؿ السابؽ يكجو ا،ماـ السمروندم وراءة )جماالت( بقكؿ عبد ا بف عباس 
 ف، كمف أمثمة ذلؾ:تابعيتكجيو القراءات مف أوكاؿ ال .ِ

ْخَوِتِو آَيـات  ِلمسَّـاِئِمينَ  ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: ﴿ يكسػؼ: ]﴾َلَقْد َكاَن ِفي يقوسقَف َواِ 
، كىكذا ورأ مجاىد يعني فيو عالمة لنبػكة محمػد  ،حدابموظ الك  (آية)بف كثير اورأ يقكؿ:   [ٕ

أبػك عبيػدة أنػو  حكػى ،ا،ماـ عثماف كىذا مكافؽ لمصحؼ (،آيات)كورأ الباوكف بموظ الجماعة 
 .(ٓ) ىكذا رأل في مصحؼ ا،ماـ

فوي المثاؿ السابؽ ذكر ا،ماـ السمروندم وػراءة متػكاترة، ثػـ احػتج ليػا بقػكؿ مجاىػد؛ ألنػو  
 فاحتج ليا بمكافقتيا لمصحؼ ا،ماـ. ،ورأ ىكذا، أما القراءة الثانية

                                                 

 (.ُْ/ِبحر العمـك ) (ُ)

 (.ِّ/ٖالزميرير: ىك شدة البرد الذم يحرؽ مف شدتو. انظر: تيذيب المغة ) (ِ)

 (.ُْٔ/ّبحر العمـك ) (ّ)

 (.ُِٓ/ّالمرجع السابؽ ) (ْ)

 (.َُٖ/ِالمرجع السابؽ ) (ٓ)
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َورَاَوَدْتـوق الَِّتـي ىقـَو ِفـي َبْيِتَيـا َعــْن  ﴿: كمػف ذلػؾ أيضػان، مػا ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى
ْفِمــحق َنْفِسـِو َوَغمََّقــِت اأْلَْبــَواَب َوَقاَلـْت َىْيــَت َلــَك َقــاَل َمَعـاَذ المَّــِو ِإنَّــوق َربّْــي َأْحَسـَن َمْثــَواَي ِإنَّــوق اَل يق 

 ليػػاء كالتػػاءبنصػػب ا (لػػؾ يػػتى ىى )وػػرأ حمػػزة كالكسػػائي كعاصػػـ يقػػكؿ:   [ِّيكسػػؼ:]﴾ الظَّــاِلمقونَ 
 كىكػذا وػرأ ،ىيت فالف لوالف إذا دعاه كصاح بػو :كالعرب تقكؿ ،ىمـ إلي :كيقاؿ ،بمعنى أوبؿ

بكسػػػر اليػػػاء (ئػػػتي ىً )بػػػف عػػػامر فػػػي ركايػػػة ىشػػػاـ اأ كوػػػر  ،كالحسػػػف عبػػػاس كابػػػفبػػػف مسػػػعكد ا
 ،لػػؾ بنصػػب اليػػاء كضػػـ التػػاء (يػػتي ىى )بػػف كثيػػراكوػػرأ  ،كبػػاليمز كضػػـ التػػاء بمعنػػى تييػػ ت لػػؾ

بكسػػر اليػػاء ( يػػتى ىً ) بػػف عػػامر فػػي إحػػدل الػػركايتيفاكوػػرأ نػػافع ك  ،ه أنػػا لػػؾ كأنػػا فػػداؤؾكمعنػػا
 .(ُ) كنصب التاء بغير ىمز

فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ بػػيف ا،مػػاـ السػػمروندم معنػػى القػػراءات التػػي كردت فػػي وكلػػو)ىيت(، 
 كذلؾ.  اكلكنو كجو وراءة أىؿ الككفة بقكؿ صحابييف كتابعي، حيف ذكر أنيـ ورؤك 

َوَلْو َفَتْحَنـا َعَمـْيِيْم َباباـا ِمـَن السَّـَماِء  ف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: ﴿كم
ــوَن  ونَ  َفَظمُّــوا ِفيــِو َيْعرقجق ورق ــكَّْرْت َأْبَصــارقَنا َبــْل َنْحــنق َقــْوم  َمْســحق  [ُْ،ُٓالحجػػر: ]﴾َلَقــالقوا ِإنََّمــا سق

: كوػاؿ القتبػي ،كوػرأ البػاوكف بالتشػديد ،كىكػذا وػرأ الحسػف ،بػالتخويؼ (ترى كً سيػ)بػف كثيػر ارأ يقكؿ:  و
كمنو إذا أسكر الشراب كىػك الغطػاء  ،سكر النير إذا سد :بالتشديد أم غشيت كمنو يقاؿ (ترى كِّ سي )

نيػػـ ال يعتبػػركف بػػو كمػػا لػػـ يعتبػػركا أيعنػػي  :بػػالتخويؼ أم سػػحرت (ترى كً سيػػ)كمػػف وػػرأ  ،عمػػى العقػػؿ
 .(ِ) نةبانشقاؽ القمر حيف رأكه معاي

فوي المثاؿ السابؽ كجو ا،ماـ السمروندم وراءة التخويؼ ككذلؾ التشديد، كبيف معنى كػؿ 
  بقكؿ أحد التابعيف؛ ألنو ورأ ىكذا كما واؿ. -بالتخويؼ-وراءة، لكنو احتج لقراءة ابف كثير

 

  كمف أمثمة ذلؾ: بموافقتيا لخط المصحف العثماني: توجيو القراءة رابعاا 
َقاَل َيا نقوحق ِإنَّوق َلْيَس ِمْن َأْىِمَك ِإنَّوق َعَمل  َغْيرق َصـاِلح   توسيره لقكلو تعػالى: ﴿ما ذكره عند 

وػرأ أىػؿ يقػكؿ:   [ْٔىػكد: ]﴾َفبَل َتْسأَْلِن َما َلـْيَس َلـَك ِبـِو ِعْمـم  ِإنّْـي َأِعظقـَك َأْن َتكقـوَن ِمـَن اْلَجـاِىِمينَ 
كركم عػػف أبػي عبيػػدة  ،ألف الكسػر يقػػـك مقػاـ اليػاء ؛بتخويػؼ النػكف بغيػػر يػاء (فػال تسػػ لف) الككفػة

بإثبػات اليػاء بغيػر تشػديد  ( فػال تسػ لني)كوػرأ أبػك عمػرك ، أنو واؿ رأيت في مصحؼ عثماف ىكػذا
كيكػكف معنػاه  ،بنصب النكف كالتشديد بغيػر يػاء( فال تس لف  ) بف كثيراكورأ  ،كىك األصؿ في المغة

                                                 

 (.ُٕٖ/ِبحر العمـك ) (ُ)

 (.ِِٓ/ِ) المرجع السابؽ (ِ)
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 ،بالكسر بغير ياء مع التشػديد( فال تس لفِّ )فع في ركاية والكفبف عامر كنااكورأ  ،الت كيد في النيي
 .(ُ) بالياء مع التشديد (فال تس لنيٌ ) كورأ نافع في ركاية كرش

  نيا مكافقة لخط المصحؼ العثماني.بفاحتج ا،ماـ السمروندم لقراءة أىؿ الككفة  
ْم ِمـْن َفـْوِقكقْم َوِمـْن َأْسـَفَل ِإْذ َجـاءقوكق  كمف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسػيره لقكلػو تعػالى: ﴿

ْذ زَاَغِت اأْلَْبَصارق َوَبَمَغِت اْلققمقوبق اْلَحَناِجَر َوَتظقنُّوَن ِبالمَِّو الظُّنقوَنا  ورأ يقكؿ:   [َُاألحزاب: ]﴾ِمْنكقْم َواِ 
بػػػاأللؼ عنػػػد الكوػػػؼ كيطرحكنيػػػا عنػػػد  (االظنكنػػػ)ابػػػف كثيػػػر كالكسػػػائي كعاصػػػـ فػػػي ركايػػػة حوػػػص 

كوػرأ  ،[ٕٔاألحػزاب ]﴾يبَل بِ السَّ  اونَ مق ضَ أَ فَ  ﴿ [ٔٔ]األحػزاب  ﴾واَل سق ا الرَّ نَ عْ طَ أَ وَ ﴿ :ذلؾ في وكلوكك، الكصؿ
كوػػرأ أبػػك عمػػرك ، نػػافع كابػػف عػػامر كعاصػػـ فػػي ركايػػة أبػػي بكػػر بػػاأللؼ فػػي حػػاؿ الكصػػؿ كالكوػػؼ

فػػػي  يػػػاألن ؛الخػػػط تبػػػاعفال ،فمػػػف وػػػرأ بػػػاأللؼ فػػػي الحػػػاليف، كحمػػػزة بغيػػػر ألػػػؼ فػػػي الحػػػاليف جميعػػػان 
 ،فػػألف األلػػؼ غيػػر أصػػمية ؛كمػػف وػػرأ بغيػػر ألػػؼ، مصػػحؼ ا،مػػاـ كفػػي سػػائر المصػػاحؼ بػػاأللؼ
نمػػا يسػػتعمؿ ىػػذه األلػػؼ الشػػعراء فػػي القػػكافي كوػػاؿ أبػػك عبيػػدة أحػػب إلػػي فػػي ىػػذه الحػػركؼ أف ، كاج

 .(ِ) لممصحؼ كالمغة يتعمد الكوؼ عمييا باأللؼ ليككف متبعان 
مروندم لمػػف وػػرأ بػػاأللؼ فػػي الحػػاليف، لمكافقػػة خػػط فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ احػػتج ا،مػػاـ السػػ

 المصاحؼ.

 
 بانهغت انعشبٍت : تٌجٍو انقشاءاثنثانًطهب انثا

المغػػة العربيػػة كوكاعػػدىا مػػف العمػػكـ التػػي يجػػب أف تتػػكفر فػػي الموسػػر، حتػػى يكػػكف تعتبػػر 
ف القػرآف بعػد أف بػيف أ أىال لمتوسير، كىػذا مػا صػرح بػو ا،مػاـ السػمروندم فػي مقدمػة توسػيره فقػاؿ

ثػػـ ال يكػكف حجػػة عمػييـ إال بعػد أف يعممػػكا توسػيره كت كيمػػو فػدؿ ذلػػؾ   حجػة عمػى العػػرب كالعجػـ: 
كلكف ال يجكز ألحد أف يوسر القرآف برأيو مػف ذات نوسػو مػا  ،عمى أف طمب توسيره كت كيمو كاجب

 .(ّ) لـ يتعمـ أك يعرؼ كجكه المغة كأحكاؿ التنزيؿ
ثيػران مػا يسػتخدـ المغػة العربيػة كعمكميػا لالحتجػاج لمقػراءات، لذلؾ كاف ا،ماـ السمروندم ك

 في النقاط التالية: العربية منيجو في االحتجاج لمقراءات كتكجيييا بالمغة -بإذف ا–كس بيف 

 
                                                 

 (.ُّٓ،ُْٓ/ِ) بحر العمـك (ُ)

 (.ْٔ،ْٕ/ّالمرجع السابؽ ) (ِ)

 (.ّٓ/ُ) المرجع السابؽ (ّ)
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  أوالا: التوجيو النحوي
يمثؿ النحك مرتبػة عاليػة فػي المحافظػة عمػى سػالمة الػنص القرآنػي، فكظيوػة ىػذا العمػـ ال 

مى ضبط الكممات، كمعرفة المرفكع كالمجزكـ كالمنصكب كالمجػركر، كالمعػرب كالمبنػي، تقتصر ع
 إنما تتسع إلى تكجيو النص القرآني  كالتحكـ في داللتو كمقاصده كمعانيو.

كلقد ظيرت براعة ا،مػاـ السػمروندم فػي تكجيػو القػراءات بػالنحك فػي توسػيره، كذلػؾ ببيػاف 
 ءات، كمف أمثمة ذلؾ:كجكه ا،عراب التي تحتمميا القرا

ــا َيْغَشــى  مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: ﴿ ثقــمَّ َأْنــَزَل َعَمــْيكقْم ِمــْن َبْعــِد اْلَغــمّْ َأَمَنــةا نقَعاسا
وَن َىـْل َلَنـا ولقـَطاِئَفةا ِمْنكقْم َوَطاِئَفة  َقْد َأَىمَّْتيقْم َأْنفقسقيقْم َيظقنُّوَن ِبالمَّـِو َغْيـَر اْلَحـقّْ َظـنَّ اْلَجاِىِميَّـِة َيقق 

وػؿ إف )وػرأ أبػك عمػرك يقػكؿ:   [ُْٓآؿ عمػراف: ]﴾...ِمَن اأْلَْمـِر ِمـْن َشـْيء  ققـْل ِإنَّ اأْلَْمـَر كقمَّـوق ِلمَّـِو 
كمػػف نصػػب جعمػػو  ،مسػػت نوان  فمػػف رفػػع جعمػػو اسػػمان  ،كالبػػاوكف بالنصػػب ،بضػػـ الػػالـ ( وق مُّــكق األمػػر 
 .(ُ) لألمر نعتان 

عمػػرك باالسػػتئناؼ  ،مػػاـ السػػمروندم وػػد كجػػو وػػراءة أبػػيأف افػػيالحظ فػػي المثػػاؿ السػػابؽ 
 فكجييا ب نيا نعت لألمر لذلؾ نصبت. ،فع، أما وراءة الباويالذم يحتاج الرف

ـْؤِمِنيَن  كمف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: ﴿ اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعـدقوَن ِمـَن اْلمق
َرِر َواْلمقَجاىِ  َل المَّـوق اْلمقَجاِىـِديَن ِبـَأْمَواِلِيْم َغْيرق أقوِلي الضَّ دقوَن ِفي َسِبيِل المَِّو ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنفقِسِيْم َفضَّ

ـَل المَّـوق اْلمقَجاِىـِديَن َعَمـى اْلَقا ْسـَنى َوَفضَّ ِعـِديَن َوَأْنفقِسـِيْم َعَمـى اْلَقاِعـِديَن َدَرَجـةا َوكقـبلِّ َوَعـَد المَّـوق اْلحق
 ،بنصػب الػراء( أكلي الضػررَر يغَ )ورأ نافع كالكسائي كابف عامريقكؿ:   [ٓٗالنساء: ] ﴾اَأْجراا َعِظيما 

أكلػي  يػرً غى ) (ِ)كورأ بعضػيـ ،بالضـ( أكلي الضرر يري غى )كورأ حمزة كعاصـ كابف كثير كأبك عمرك 
يعنػػي ال يسػػتكم القاعػػدكف غيػػر أكلػػي ( القاعػػدكف)ػفمػػف وػػرأ بالضػػـ جعمػػو نعتػػا لػػ ،بالكسػػر (الضػػرر
كمػػف وػػرأ  ،ىػػك نصػػب عمػػى الحػػاؿ :كيقػػاؿ ،كمػػف وػػرأ بالنصػػب فيػػك عمػػى معنػػى االسػػتثناء ،الضػػرر

 .(ّ)( المؤمنيف )مفبالكسر فمحرؼ الكسر
فوػي المثػػاؿ السػابؽ كاضػػح أف ا،مػاـ السػػمروندم وػد كجػػو وػراءتيف متػػكاترتيف كأخػرل شػػاذة 

 بالنحك.

                                                 

 (.ِّٖ/ُ) بحر العمـك (ُ)

د الحضػرمي، صػاحب القػراءة الشػاذة. انظػر: غايػة النيايػة فػي قراءة ركيت عف أبي حيكة، شريح بف يزيىذه ال (ِ)
 (. ٕٗٗ/ُ(. كذكر ا،ماـ الشككاني ىذه القراءة في توسيره، انظر: فتح القدير )ِِّ/ُطبقات القراء )

 ، بتصرؼ يسير.(ّٔٓ/ُ) بحر العمـك (ّ)



 التوجيه والترجيح واالختيار عند الدمرقندي                                               فصل الثالث             ال

     ٖٖ 

 [ّلقمػاف: ]﴾ْحَمةا ِلْممقْحِسـِنينَ ىقدا  َورَ  كمف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: ﴿
ػػػػحٍ رى كى  لن دى ىيػػػػ)وػػػػرأ حمػػػػزة يقػػػػكؿ:   فمػػػػف وػػػػرأ بالضػػػػـ فعمػػػػى ، كوػػػػرأ البػػػػاوكف بالنصػػػػب ،اءتػػػػبضػػػػـ ال (ةه مى
 ،كمػف نصػب فيػك عمػى الحػاؿ، كمعناه ىك ىدل كرحمػة عمػى معنػى تمػؾ ىػدل كرحمػة، ا،ضمار

 .(ُ) يعني تمؾ آيات الكتاب في حاؿ اليداية كالرحمة
َواِت أَْلَتيقْم َمـْن َخَمـَق السَّـمَ َوَلـِئْن َسـ كمف ذلؾ أيضان، مػا ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى: ﴿

ـرٍّ َىـْل ىقـ نَّ َكاِشـَفاتق َواأْلَْرَض َلَيققولقنَّ المَّوق ققْل َأَفرََأْيتقْم َما َتْدعقوَن ِمْن دقوِن المَّـِو ِإْن َأرَاَدِنـَي المَّـوق ِبضق
رِّْه َأْو َأرَادَ   (كاشػواته ) كورأ أبك عمػر يقكؿ:   [ّٖالزمر: ]﴾ ...ِني ِبَرْحَمة  َىْل ىقنَّ مقْمِسَكاتق َرْحَمِتوِ ضق
كوػػرأ البػػاوكف بغيػػر تنػػكيف  ،بالنصػػب (ورحمتىػػ ، )بػػالتنكيف (ممسػػكاته  ، )بالنصػػب (هضػػر  ) ،بػػالتنكيف

 .(ِ) وعكؿ بوألنو م (؛كرحمتوضره )فمف ورأ بالتنكيف نصب ، ككسر ما بعده عمى كجو ا،ضافة
َوِفي َخْمِقكقْم َوَما َيبقثُّ ِمْن َدابَّة  آَيات  ِلَقْوم   كمف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: ﴿

ــــوَن  ككػػػػذلؾ  كالبػػػػاوكف بالضػػػػـ ،بالكسػػػػر (آيػػػػاتو  ) وػػػػرأ حمػػػػزة كالكسػػػػائييقػػػػكؿ:   [ْالجاثيػػػػة: ]﴾يقوِقنق
فيػك فػي  ،عنى إف فػي خمقكػـ آيػات لقػـك يكونػكففمف ورأ بالكسر فإف الم، االختالؼ في الذم بعده

نمػػا ،فػػي مكضػػع النصػػب مكضػػع النصػػب إال أف ىػػذه التػػاء تصػػير خوضػػان  أضػػمر فيػػو إف ألف  كاج
ــمَ : )وكلػػو فػػي مكضػػع النصػػب فكػػذلؾ فػػي الثػػاني معنػػاه إف فػػي  ..(َواِت َواأْلَْرِض آَلَيــات  ِإنَّ ِفــي السَّ

 .(ّ) كفي خمقكـ آيات :ؼ عمى معنىفيك عمى االستئنا ،كمف ورأ بالضـ، خمقكـ آيات
أف ا،مػػاـ السػػمروندم كػػاف عالمػػان بػػالنحك، كظيػػر ذلػػؾ مػػف  ة السػػابقةخػػالؿ األمثمػػ كيالحػػظ مػػف

 خالؿ تكجييو لمقراءات، كاستداللو ب وكاؿ أئمة النحك، كتكظيويا في خدمة النص القرآني.
 
 توجيو القراءات باالشتقاق:: ثانياا 

مف أىـ عمـك المغة التي يحتاج إلييػا الموسػر، كوػد اعتمػد ا،مػاـ  يعتبر عمـ الصرؼ كاالشتقاؽ
 السمروندم في تكجييو لمقراءات عمى عمـ الصرؼ كاالشتقاؽ.

 

َواْنظقـْر ِإَلـى اْلِعَظـاِم َكْيـَف نقْنِشـزقَىا ثـقمَّ ... ﴿مػا ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى: ومن أمثمة ذلك: 
كانظػر )  يقػكؿ:  [ِٗٓالبقرة: ]﴾َلوق َقاَل َأْعَممق َأنَّ المََّو َعَمى كقلّْ َشْيء  َقِدير   َنْكسقوَىا َلْحماا َفَممَّا َتَبيَّنَ 
فمػف  ،كورأ الباوكف بالزام ،بالراء )ننشرىا(ورأ ابف كثير كنافع كأبك عمرك (إلى العظاـ كيؼ ننشزىا

ونَ َأِم اتََّخــذقوا آِلَيــةا ِمــَن اأْلَ )وػػرأ بػػالراء فمعنػػاه كيػػؼ نحيييػػا كنظيرىػػا   [ُِاألنبيػػاء: ] (ْرِض ىقــْم يقْنِشــرق
                                                 

 (.ُٗ/ّ) بحر العمـك (ُ)

 .(ُٕٗ/ّ) المرجع السابؽ (ِ)

 .(ِِٔ/ّ) المرجع السابؽ (ّ)
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النشػز مػا ارتوػع مػف  ،كمػف وػرأ بػالزام يعنػي كيػؼ يضػـ بعضػيا إلػى بعػض ،يعني يبعثػكف المػكتى
 :كوػاؿ أىػؿ المغػة ، (ُ) الرضاع ما أنبت المحـ كأنشػز العظػـ الحديث  كىذا كما جاء في  ،األرض

كالمػػػػراد ىػػػػا ىنػػػػا  ،مػػػػرأة عػػػػف زكجيػػػػاكنشػػػػزت ال ،نشػػػػز الشػػػػيء إذا تحػػػػرؾ :يقػػػػاؿ ،النشػػػػز الحركػػػػة
 .(ِ) نضميا
 

فوي المثاؿ السابؽ يكجو ا،ماـ السمروندم وراءة مف وػرأ بػالزام باالشػتقاؽ، كممػا ويػؿ فػي 
ألنيػا  ؛كانت بحاليا لـ تبؿ فالزام أكلى بيا إذاورأ بالزام فالحجة لو أف العظاـ  تكجيييما: أف مف

َلْيـِو النُّشقـورق ...) :لػو تعػالىكالػدليؿ عمػى ذلػؾ وك  ،ترفع ثـ تكسى المحـ أم الرجػكع   [ُٓالممػؾ: ] (َواِ 
فإنما يقكؿ لو كف فيككف  ،في البمى كغيره سكاء عميو ا،عادةكالحجة لمف ورأ بالراء أف  ،بعد البمى

 .(ّ)[ِِعبس: ] (ثقمَّ ِإَذا َشاَء َأْنَشَرهق ) :كدليمو وكلو تعالى
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   و تعػػالى: ﴿كمػػف ذلػػؾ أيضػػان، مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػ

وػػػرأ نػػػافع كعاصػػػـ فػػػي يقػػػكؿ:   [ٖ: تحػػػريـال]﴾    ...پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ
فمػػف وػػرأ بالنصػػب فيػػك صػػوة ، كالبػػاوكف بالنصػػب ،بضػػـ النػػكف (صػػكحان تكبػػة ني  )إحػػدل الػػركايتيف 

ي ينصػحكا كمف ورأ بالضـ يعنػ، رجؿ صبكر كشككر :التكبة يعني تكبة بالغة في النصح كما يقاؿ
  .(ْ) كنصكحان  نصحت لو نصحان  :بيا نصكحا كما يقاؿ

  
ــْم َخْشــَيَة ِإْمــبَلق   كمػػف ذلػػؾ أيضػػان، مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: ﴿  َواَل َتْقتقمقــوا َأْواَلَدكق

يَّـاكقْم ِإنَّ َقـْتَميقْم َكـاَن ِخْطئاـا َكِبيـراا  (  كبيػران ٍطػخى )ابػف عػامر وػرأيقػكؿ:   [ُّا،سػراء: ]﴾ َنْحنق َنْرزقققيقْم َواِ 
كوػػرأ  ،بكسػػر الخػػاء كفػػتح الطػػاء كمػػد األلػػؼ( اءطىػػخً )بػػف كثيػػر اكوػػرأ  ،بنصػػب الخػػاء كجػػـز الطػػاء

ػثٍ إً  ـي ثى  ٍ يىػ ـى ثًػمثػؿ أى  ، ن ٍطػخى   ي طىػخٍ يى  ىءى ًطػخى  :كيقاؿ ،كبيران  الباوكف بكسر الخاء بغير مد أم إثمان  كمػف  ،ان مى
كوػرأ بعضػيـ  ،اءن طىػخى كى   ى طىػخى  ىءي ًطػخٍ يي   ى طىػخٍ أى  :يقػاؿ ،وػرأ بالنصػب معنػاه إف وػتميـ كػاف غيػر صػكاب

 .(ٓ) بنصب الخاء كالطاء كىي وراءة شاذة

                                                 

 (.ٕٗٓ/ٕالسنف الكبرل لمبييقي، باب إرضاع الكبير ) (ُ)

 (.ُٖٗ/ُ) بحر العمـك (ِ)

 (.َُُ/ُانظر: الحجة في القراءات السبع ) (ّ)

 (.ْْٖ/ّ)المرجع السابؽ  (ْ)

 (.َُّ/ِ) بحر العمـك (ٓ)
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ثػػـ يحكػػـ عمػػى  ا،مػػاـ السػػمروندم يكجػػو القػػراءات السػػابقة باالشػػتقاؽ،فػػي المثػػاؿ السػػابؽ  
 .(ُ)وراءة مف ورأ بنصب الخاء كالطاء ب نيا وراءة شاذة، كالصحيح أنيا وراءة متكاترة

َقاَلـِت اأْلَْعـرَابق آَمنَّـا ققـْل َلـْم تقْؤِمنقـوا  ﴿مف ذلؾ أيضان، مػا ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى: ك  
ْن تقِطيعقوا المََّو َوَرسقوَلوق اَل َيِمْتكقمْ  يَمانق ِفي ققمقوِبكقْم َواِ  ِل اإلِْ  ِمـْن َأْعَمـاِلكقْم َوَلِكْن ققولقوا َأْسَمْمَنا َوَلمَّا َيْدخق

ــيم   َشــْيئاا ِإنَّ  ، بػػاأللؼ كاليمػػز (ال يػػ لتكـ ) وػػرأ أبػػك عمػػركيقػػكؿ:   [ُْالحجػػرات: ]﴾ المَّــَو َغفقــور  َرِح
التػػػو يمتػػػو كألتػػػو ي لتػػػو إذا أنقػػػص  :يقػػػاؿ بغيػػػر ألػػػؼ كال ىمػػػز كمعناىمػػػا كاحػػػد (ال يمػػػتكـ)كالبػػػاوكف 

 . (ِ) حقو
 شتقاؽ وػراءة أبػيفا، كاحتج ليما باالشتقاؽ، لقد ذكر ا،ماـ السمروندم وراءتيف متكاترتيف   

 . (ّ)الت يميت ، كاشتقاؽ القراءة الثانية مفألت ي لتعمرك: مف 
 [ِِالػنجـ: ]﴾ ِتْمَك ِإذاا ِقْسـَمة  ِضـيَز  ﴿كمف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: 

 كوػرأ ابػف، كالباوكف بغيػر ىمػز كمعناىمػا كاحػد كىػك اسػـ الصػنـ ،ورأ ابف كثير بيمز األلؼ يقكؿ: 
 ،ضػازه يضػيزه إذا نقصػو حقػو :يقػاؿ، كالبػاوكف بغيػر ىمػزة كمعناىمػا كاحػد ،باليمزة( ضئزل) كثير
 .(ْ) ضزت في الحكـ أم جرت :كيقاؿ، باليمز كبغير اليمز :يقاؿ

وَن ِمـْنكقْم ِمـْن ِنَسـاِئِيْم  ﴿كمف ذلؾ أيضان، ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى:  الَِّذيَن يقَظـاِىرق
نَّ َما ىقنَّ أقمَّ  وراا َواِ  ْنَكـراا ِمـَن اْلَقـْوِل َوزق نَّيقـْم َلَيققولقـوَن مق ِئـي َوَلـْدَنيقْم َواِ   المَّـَو َياِتِيْم ِإْن أقمََّياتقيقْم ِإالَّ البلَّ

بضػػـ اليػػاء ككسػػر اليػػاء كالتخويػػؼ مػػف  (ركفظػػاىً يي )عاصػػـ  وػػرأ يقػػكؿ:  [ِالمجادلػػة: ]﴾َلَعفقــوّّ َغفقــور  
كىػك  ،بنصػب اليػاء كاليػاء مػع التشػديد (ركفيىػظ  يى )كنافع كأبك عمرك كورأ ابف كثير ، ظاىر يظاىر

ظػػاىر مػػف  :يقػػاؿ ،كالمعنػػى فػػي ىػػذا كمػػو كاحػػد ،فػػي األصػػؿ يتظيػػركف ف دغمػػت التػػاء فػػي الظػػاء
 .(ٓ) أنت عمي كظير أمي :امرأتو كتظير منيا كأظير منيا إذا واؿ ليا

روندم بالصػرؼ كاالشػتقاؽ فػي كمف خالؿ ما تقػدـ مػف األمثمػة ظيػرت عنايػة ا،مػاـ السػم
 بياف المعاني، كتكجيو القراءات. توسيره، ككاف لذلؾ األثر البالغ في

 
                                                 

فضالء البشر فػي . انظر: إتحاؼ جعور يكأب ،كىشاـ مف طريؽ الداجكني ،ابف ذككافىذه القراءة ركيت عف  (ُ)
 ( ّٕٓ/ُالقراءات األربعة عشر )

 (.ُّْ/ّ) بحر العمـك (ِ)

 (.ُّّ/ُانظر: الحجة في القراءات السبع ) (ّ)

 (.ِّْ/ّ) بحر العمـك (ْ)

 (.ِّٗ/ّالمرجع السابؽ ) (ٓ)
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 توجيو القراءات بالببلغة:: ثالثاا 
تعتبػر البالغػة مػف العمػػـك الضػركرية لمموسػر؛ ألف ىنػاؾ الكثيػػر مػف األلوػاظ القرآنيػة التػػي 

، لػذلؾ جػاءت البالغػة ضػمف الحجػج التػي البد في فيميػا مػف معرفػة عمػـك البالغػة كأسػرار البيػاف
 اعتمد عمييا ا،ماـ السمروندم في تكجييو لمقراءات، كمف األمثمة عمى ذلؾ:

َواْلَواِلـَداتق يقْرِضـْعَن َأْواَلَدىقـنَّ َحـْوَلْيِن َكـاِمَمْيِن ِلَمـْن َأرَاَد  ﴿ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: 
ْســَعَيا اَل َأْن يقــِتمَّ الرََّضــاَعَة َوَعَمــى الْ  وِف اَل تقَكمَّــفق َنْفــس  ِإالَّ وق َمْولقــوِد َلــوق ِرْزققيقــنَّ َوِكْســَوتقيقنَّ ِبــاْلَمْعرق

ــِدهِ  ــوق ِبَوَل ــِدَىا َواَل َمْولقــود  َل ــَدة  ِبَوَل ال ) وػػرأ ابػػف كثيػػر كأبػػك عمػػركيقػػكؿ:   [ِّّالبقػػرة: ]﴾...تقَضــارَّ َواِل
فموظػػو لوػظ الخبػػر  (،ال تكمػػؼ نوػس إال كسػعيا) :ولقكلػ بضػـ الػػراء عمػى معنػى الخبػػر تبعػان  (تضػاري 

 .(ُ) كورأ الباوكف بالنصب عمى صريح النيي ،كالمراد بو النيي
ابػػف كثيػػر  فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ كجػػو ا،مػػاـ السػػمروندم القػػراءتيف بالبالغػػة، فػػاحتج لقػػراءة

فػاحتج ليػا  ،لنصػبكأبي عمرك ب نيا خبر كالمراد بو النيي لػذلؾ كانػت الػراء مرفكعػة، كأمػا وػراءة ا
  نيا تحمؿ عمى صريح النيي.ب
نََّك أَلَْنَت يقوسقفق َقاَل َأَنا يقوسقفق َوَىَذا َأِخي َقـْد ءِ القوا أَ قَ  ﴿ككذلؾ عند توسيره لقكلو تعػالى:  

ِق َوَيْصـِبْر َفـِإنَّ المَّـَو اَل يقِضـيعق َأْجـَر اْلمقْحِسـِنينَ  وػرأ يقػكؿ:   [َٗيكسػؼ: ]﴾َمنَّ المَّوق َعَمْيَنا ِإنَّوق َمْن َيتَـّ
كوػػرأ حمػػزة  ،يعنػػي حققػػكا أنػػو يكسػػؼ ،بيمػػزة كاحػػدة ككسػػر األلػػؼ (إنػػؾ ألنػػت يكسػػؼ) بػػف كثيػػرا

كورأ  ،يعني إنؾ يكسؼ أـ ال ،االستوياـبيمزتيف عمى معنى  (نؾءأ)بف عامر اكالكسائي كعاصـ ك 
 .(ِ) االستوياـ كمعناه مثؿ األكؿ عمى معنى ،بيمزة كاحدة مع المد (آينؾ) نافع كأبك عمرك

فوػػي المثػػاؿ السػػػابؽ كجػػو ا،مػػاـ السػػػمروندم القػػراءات بالبالغػػة، كبػػػيف أف المعنػػى ييحمػػػؿ 
 .(ّ)عمى االستوياـ، كىذا ما ذكره العمماء في تكجيو ىذه القراءة

 

الَّ َمـا َأْنـَت ِبَيـاِدي اْلعقْمـِي َعـْن َضـبَلَلِتِيْم ِإْن تقْسـِمعق إِ وَ  ﴿ككذلؾ عند توسيره لقكلػو تعػالى: 
ــْم مقْســِممقونَ  ــا َفيق ــْؤِمنق ِبوَياِتَن كوػػرأ  ،بغيػػر ألػػؼ (ىتيػػدم العمػػ)وػػرأ حمػػزة يقػػكؿ:   [ُٖالنمػػؿ: ]﴾َمــْن يق

فمعنػػػاه مػػػا أنػػػت يػػػا محمػػػد بالػػػذم تيػػػدم الػػػذيف عميػػػت  (تيػػػدم العمػػػي)فمػػػف وػػػرأ  ،البػػػاوكف بػػػاأللؼ
فػإف البػاء دخمػت  (مبيػاد)كمف وػرأ  ،كلكف عميؾ الدعاء كييدم ا مف يشاء ،بصائرىـ عف آياتنا

 .(ْ) ما أنت بعالـ فالباء لت كيد النوي كخوض العمي لهضافة :كقكلؾ ،لت كيد النوي
                                                 

 (.ُٕٗ/ُ) بحر العمـك (ُ)

 (.َِٕ/ِ) المرجع السابؽ (ِ)

   (.ُٖٗ/ُالحجة في القراءات السبع )انظر: ( 3)
 (.ِٗٓ/ِ) بحر العمـك (ْ)
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ف كػػد بيػػا  ،و مػػا بمػػيسلمػػف أدخػػؿ البػػاء أنػػو شػػب  ف الحجػػة أكويػػؿ فػػي تكجيػػو ىػػذه القػػراءة:   
 فعػػالن  كالحجػػة لمػػف وػػرأه بالتػػاء جعمػػو ،فػػإف أسػػقط البػػاء كػػاف لػػو فػػي االسػػـ الرفػػع كالنصػػب ،الخبػػر

كأعطػػي اسػػـ  ،فػػ عطي الوعػػؿ بشػػبيو ا،عػػراب ،ألنػػو وػػاـ مقامػػو فػػي الحػػاؿ ؛السػػـ الواعػػؿ مضػػارعان 
 .(ُ) الواعؿ بشبيو ا،عماؿ

 

َوَتَر  اْلِجَباَل َتْحَسـبقَيا َجاِمـَدةا َوِىـَي َتمقـرُّ َمـرَّ السَّـَحاِب  ﴿ككذلؾ عند توسيره لقكلو تعالى: 
ــ ــْنَع المَّــِو الَّــِذي َأْتَقــَن كق بػػف كثيػػر كأبػػك اوػػرأ  يقػػكؿ:  [ٖٖالنمػػؿ: ]﴾َتْفَعمقــونَ لَّ َشــْيء  ِإنَّــوق َخِبيــر  ِبَمــا صق

 ،باليػاء عمػى معنػى ا،خبػار عػنيـ (إنػو خبيػر بمػا يوعمػكف )بف عػامر فػي إحػدل الػركايتيفاعمرك ك 
 .(ِ) كورأ الباوكف بالتاء عمى معنى المخاطبة

 

َلتَْأتقوَن اْلَفاِحَشـَة َمـا َسـَبَقكقْم  ِإنَّكقمْ َقاَل ِلَقْوِمِو  َولقوطاا ِإذْ  ﴿ككذلؾ عند توسيره لقكلو تعػالى: 
ْنَكـَر  َأِئنَّكقمْ  ِبَيا ِمْن َأَحد  ِمَن اْلَعاَلِميَن  َلتَْأتقوَن الرَّْجاَل َوَتْقَطعقوَن السَّـِبيَل َوتَـْأتقوَن ِفـي َنـاِديكقمق اْلمق

ــاِدِقينَ َفَمـا َكــاَن َجــَواَب َقْوِمــِو ِإالَّ َأْن َقــالقوا ا  [ِٖ،ِٗالعنكبػػكت: ]﴾ْئِتَنــا ِبَعــَذاِب المَّــِو ِإْن كقْنــَت ِمــَن الصَّ
كوػرأ أبػك  ،عمى معنى الخبر(إنكـ) بف عامر كعاصـ في ركاية حوصابف كثير كنافع ك ا ورأيقكؿ:  
كاتوقػػػكا فػػػي ىػػػذا  (أئػػػنكـ لتػػػ تكف الرجػػػاؿ) :ثػػػـ وػػػاؿ... سػػػتوياـ مػػػى معنػػػى االبالمػػػد ع (آئػػػنكـ)عمػػػرك

كاختموكا في األكؿ فقرأ الػذيف سػميناىـ عمػى كجػو ا،خبػار عػنيـ إنكػـ  ،ستوياـلوظ اال الحرؼ عمى
سػػػتوياـ فيكػػػكف الموػػػظ لوػػػظ جػػػو االتوعمػػػكف كتكػػػكف عمػػػى كجػػػو التعييػػػر كوػػػرأ البػػػاوكف األكؿ عمػػػى ك 

 .(ّ) ستوياـ كالمعنى فيو التكبيا كالتقريعاال
روندم كجػػػو القػػػراءتيف بالبالغػػػة، فبػػػيف كمػػػف خػػػالؿ المثػػػاؿ السػػػابؽ يتبػػػيف أف ا،مػػػاـ السػػػم        

اتوػػاويـ فػػي وكلػػو )أئػػػنكـ( عمػػى معنػػى االسػػتوياـ، ثػػػـ ذكػػر اخػػتالفيـ فػػي وكلػػػو )إنكػػـ( بػػيف الخبػػػر 
 كاالستوياـ. 

ــــــْوَف  ﴿ككػػػػػػذلؾ عنػػػػػػد توسػػػػػػيره لقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى:  ــــــوا َفَس ــــــاىقْم َوِلَيَتَمتَّعق ــــــا آَتْيَن وا ِبَم ــــــرق ِلَيْكفق
ــــونَ   بػػػػف عػػػػامر كنػػػػافع فػػػػي ركايػػػػة كرشاوػػػػرأ عاصػػػػـ كأبػػػػك عمػػػػرك ك   يقػػػػكؿ: [ٔٔالعنكبػػػػكت: ]﴾َيْعَممق

ألف الكػػالـ  ؛فمػػف وػػرأ بالكسػػر فمعنػػاه لكػػي يتمتعػػكا ،كوػػرأ البػػاوكف بػػالجـز ،بكسػػر الػػالـ (كليتمتعػػكا)
كمف ورأ بالجـز فيك عمى  ،يعني يشرككف لكي يكوركا كلكي يتمتعكا في الدنيا ،عطؼ عمى ما وبمو

                                                 

 (ِْٕ/ُالحجة في القراءات السبع ) (ُ)

 (.ٓٗٓ/ِ) بحر العمـك (ِ)

 ( بتصرؼ.ُّٔ/ِ) المرجع السابؽ (ّ)
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 (تمتعػػكا فسػػكؼ تعممػػػكف)كػػاف يقػػرأ  كتشػػيد لػػػو وػػراءة أبػػي ،ألمػػرمعنػػى التيديػػد كالتػػكبيا بموػػظ ا
 .(ُ) كمعناه كليتمتعكا يعني كليعيشكا فسكؼ يعممكف إذا نزؿ بيـ العذاب

ف البالغػػة، كويػػؿ فػػي تكجيييمػػا: إفالمثػػاؿ السػػابؽ يبػػيف أف ا،مػػاـ السػػمروندم يحػػتج لمقػػراءات ب   
 .(ِ)يككف كذلؾ، كأف يككف أمران  ، كمف سكنيا جاز أفكيمف كسر الالـ جعميا بمعنى 

ــْن ِإْفِكِيــْم َلَيققولقــون ﴿ككػػذلؾ عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:   نَّيقــْم   َأاَل ِإنَّيقــْم ِم َوَلــَد المَّــوق َواِ 
كذكػر عػف نػافع أنػو وػػرأ يقػكؿ:   [ُُٓ-ُّٓالصػافات: ]﴾َأْصـَطَفى اْلَبَنـاِت َعَمـى اْلَبِنــينَ  َلَكـاِذبقوَن 

كجعميػػا ألػػؼ  ،كبكسػػرىا فػػي االبتػػداء (،صػػطوىالكػػاذبكف ): صػػؿ كىػػك وكلػػواأللػػؼ فػػي الك  سػػقاطبإ
كمعناىػػا أف ا عػػز كجػػؿ حكػػى عػػف الكوػػار  ،الكصػػؿ كلػػـ يجعميػػا ألػػؼ القطػػع كال ألػػؼ االسػػتوياـ

كوػػرأ ، كأنيػػـ مػػف إفكيػػـ ليقكلػػكف اصػػطوى البنػػات عمػػى البنػػيف ،أنيػػـ يزعمػػكف أف المالئكػػة بنػػات ا
فموظو لوػظ االسػتوياـ كالمػراد بػو  ،بإثبات األلؼ عمى معنى االستوياـ (صطوىألكاذبكف  ) الباوكف
 .(ّ) الزجر

أف ا،مػػػاـ السػػػمروندم كػػػاف يحػػػتج بالبالغػػػة كالبيػػػاف،  ة السػػػابقةخػػػالؿ األمثمػػػ كيالحػػػظ مػػػف
 بياف المعاني، كتكجيو القراءات. كيكظويا في خدمة النص القرآني، فكاف لذلؾ األثر البالغ في

 
 القراءات بالشعر، ومن األمثمة عمى ذلك: توجيو: رابعاا 

ِإنَّ السَّـاَعَة آِتَيـة  َأَكـادق أقْخِفيَيـا ِلتقْجـَز  كقـلُّ َنْفـس  ِبَمـا  ﴿ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: 
أكػاد )تقػرأ  :أنػو كػاف يقػكؿ ركم في إحدل الركايتيف عف أبي بف كعبيقكؿ:   [ُٓطو: ]﴾َتْسَعى

خوػى  :وػاؿ أىػؿ المغػة ،(ْ)كىػي وػراءة سػعيد بػف جبيػر ،ي أكػاد أظيرىػايعنػ ،بنصػب األلػؼ (خويياأى 
 : مرؤ القيساكواؿ  ،يخوى أم أظير

 .(ٔ) (ٓ)(كدؽ سحاب مركب خواىف مف            خواىف مف إنواويف ك نما 
 فوي المثاؿ السابؽ كجو ا،ماـ السمروندم القراءة ب وكاؿ أىؿ المغة، ثـ احتج ليا بالشعر.    
 

                                                 

 (.َْٔ/ِ) بحر العمـك (ُ)

 (.ُْٖ/ِ) عبد ا بف الحسيف العكبرم، مف كجكه ا،عراب كالقراءات إمالء ما مف بو الرحمفانظر:  (ِ)

 (.ُْٔ/ّ) بحر العمـك (ّ)

  .َٗص ، انظر: مختصر في شكاذ القرآفوراءة شاذة (ْ)

مِّػبي  (، كيبدك أف البيت فيو خط  كالصكاب: ...ُٓ/ُانظر: ديكاف امرؤ القيس ) (ٓ) ًشػُي ميجى ٍدؽه ًمػٍف عى وػاىيف  كى . خى
 (.ُُِٔ/ِانظر: لساف العرب )

 (.ِّٗ/ِ) بحر العمـك (ٔ)
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إذا كػػاف ليػػا أكثػػر مػػف  كبيانيػػا ان كػػاف يعتمػػد عمػػى الشػػعر فػػي تكجيػػو معنػػى القػػراءةكأحيانػػ
معنػػى، فيحػػتج ألحػػد المعػػاني بالشػػعر ليؤكػػد ىػػذا المعنػػي كيقكيػػو، فمػػثالن عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: 

ِبي َمَعوق َوالطَّْيـَر َوأََلنَّـا َلـ﴿ وَد ِمنَّا َفْضبلا َيا ِجَبالق َأوّْ كوػرئ  يقػكؿ:  [َُسػب : ]﴾وق اْلَحِديـدَ َوَلَقْد آَتْيَنا َداوق
أف  ، إمػػافمػػف وػػرأ بالضػػـ فيػػك عمػػى كجيػػيف، كوػػراءة العامػػة بالنصػػب ،بالضػػـ (كالطيػػري )فػػي الشػػاذ 
أف يكػكف  ، أككالمعنى يا جباؿ ارجعي بالتسبيح معو أنت كالطيػر (،أكبي) عمى ما في يككف نسقان 
 :معاف ةكمف ورأ بالنصب فمثالث، طيركالمعنى أييا الجباؿ كأييا ال ،عمى النداء مرفكعان 
 .الطير كمعناه أكبي معو كمع ،لنزع الخافض :األكؿ
 .كآتيناه الطير يعني كسخرنا لو الطير (د منا فضالن ك كلقد آتينا داك ) :أنو عطؼ عمى وكلو :كالثاني
، ؼ كالػالـكالثػاني بػاألل ،أف النداء إذا كاف عمػى أثػره اسػـ فكػاف األكؿ بغيػر األلػؼ كالػالـ :كالثالث

ف شاء رفعو كالنصب أكثر ،فإنو في الثاني بالخيار إف شاء نصبو  :كما واؿ الشاعر ،كاج
  (ُ)فقد جاكزتما خمر الطريؽ     أال يا زيد كالضحاؾ سيرا 

 .(ِ) ألنو نداء مورد كنصب الضحاؾ بإدخاؿ األلؼ كالالـ ؛كرفع زيدان 
 

 عمى ذلك:توجيو القراءات بمغة العرب، ومن األمثمة : خامساا 
 

أََلْم َتَر ِإَلى اْلَمئَلِ ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل ِمْن َبْعِد مقوَسـى ِإْذ  ﴿ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: 
 ِقتَـالق َأالَّ َقالقوا ِلَنِبـيٍّ َليقـمق اْبَعـْث َلَنـا َمِمكاـا نقَقاِتـْل ِفـي َسـِبيِل المَّـِو َقـاَل َىـْل َعَسـْيتقْم ِإْن كقِتـَب َعَمـْيكقمق الْ 

كىػي  ،كوػرأ البػاوكف بالنصػب ،بكسػر السػيف (يتـىػؿ عًسػ)ورأ نافع يقكؿ:   [ِْٔالبقرة: ]﴾... تقَقاِتمقوا
 .(ّ) المغة المعركفة كاألكؿ لغة لبعض العرب

فػي المغػة،  فوي المثػاؿ السػابؽ ذكػر ا،مػاـ السػمروندم وػراءة لنػافع ككجييػا بػ ف ليػا أصػالن 
ركفة، كبالتالي لـ ينسػب ىػذه المغػة إلػى جماعػة معينػة، كىػذا ىػك ف فيي المغة المعيكأما وراءة الباو

 الغالب في توسيره.
 

كأحيانػػان كػػاف ا،مػػاـ السػػمروندم يكجػػو القػػراءة ثػػـ ينسػػب المغػػة إلػػى األنصػػار، فمػػف ذلػػؾ مػػا 
وَن النَّاَس ِباْلبقْخِل َوَيْكتقمقـ ﴿ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى:  وَن َمـا آتَـاىقمق المَّـوق الَِّذيَن َيْبَخمقوَن َوَيْأمقرق

بنصب  (ؿخى بالبى  ) ورأ حمزة كالكسائييقكؿ:   [ّٕالنساء:]﴾ِمْن َفْضِمِو َوَأْعَتْدَنا ِلْمَكاِفِريَن َعَذاباا مقِييناا

                                                 

  (. َْٖ/ُ) محمد بف القاسـ األنبارم، أبك بكر ىر في معاني كممات الناسالزا. انظر: الوراء والوىذا البيت  (ُ)

 (.ٕٔ،ٕٕ/ّ) بحر العمـك (ِ)

 (.ُٕٖ/ُ) المرجع السابؽ (ّ)
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كوػاؿ بعػض أىػؿ  ،بضـ الباء كجػـز الخػاء (ؿخٍ بالبي ) كورأ الباوكف ،كىي لغة األنصار ،الباء كالخاء
ؿ بى بىخً ىاىنا أربع لغات  :المغة  . (ُ) إال أنو ورئ بحرفيف كال يقرأ بالحرفيف اآلخريفؿ خٍ ؿى بيٍخؿ بىخى

 

كأحيانػػان كػػاف ا،مػػاـ السػػمروندم يكجػػو القػػراءة ب نيػػا لغػػة إحػػدل القبائػػؿ العربيػػة ذاكػػران اسػػـ 
 القبيمة التي تتحدث بيذه المغة، كمف ذلؾ:

ِو َفِمـــْنيقْم َشـــِقيّّ مق َنْفـــس  ِإالَّ ِبِإْذِنـــَيـــْوَم َيـــْأِت اَل َتَكمَّـــ ﴿مػػػا ذكػػػره عنػػػد توسػػػيره لقكلػػػو تعػػػالى: 
 ،بغير يػاء فػي الكصػؿ كالقطػع (يـك ي ت)بف عامر كحمزة اورأ عاصـ ك يقكؿ:   [َُٓىكد:]﴾َوَسِعيد  

القػػػراءة عنػػػدنا عمػػػى حػػػذؼ اليػػػاء فػػػي الكصػػػؿ  :وػػػاؿ أبػػػك عبيػػػدة ،كوػػػرأ البػػػاوكف باليػػػاء عنػػػد الكصػػػؿ
 :وػػاؿ ،كىػػي لغػػة ىػػذيؿ ،بغيػػر يػػاء (يػػكـ يػػ ت)مػػاف كرأيػػت فػػي مصػػحؼ ا،مػػاـ عث :وػػاؿ ،كالكوػػؼ

لػػك كػػاف  :فقػػاؿ ،مػػف المحػػف فكجػػد فيػػو حركفػػان  ،أنػػو عػػرض عميػػو المصػػحؼ كركم عػػف عثمػػاف
 .(ِ) في الوصاحة فك نو ودـ ىذيالن  ،ي مف ىذيؿ لـ تكجد فيو ىذه الحركؼمً مٍ الكاتب مف ثقيؼ كالمي 

وػرأ يقػكؿ:   [ِالنمػؿ: ]﴾بقْشَر  ِلْممقْؤِمِنينَ ىقدا  وَ  ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: 
كا،مالػة  ،ككالىمػا جػائز ،كوػرأ البػاوكف بػالتوخيـ ،بإمالة الػراء (كبشرل)حمزة كالكسائي كأبك عمرك 

 . (ّ) كالتوخيـ أفصح كىي لغة أىؿ الحجاز ،أكثر في كالـ العرب
 

وَن ِمـْنكقْم ِمـْن ِنَسـاِئِيْم َمـا ىقـنَّ الَّـِذيَن يقَظـاىِ  ﴿ككذلؾ مػا ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى:  رق
وراا وَ  ْنَكــراا ِمــَن اْلَقــْوِل َوزق ــْم َلَيققولقــوَن مق نَّيق ِئــي َوَلــْدَنيقْم َواِ  َيــاتقيقْم ِإالَّ البلَّ َيــاِتِيْم ِإْن أقمَّ نَّ المَّــَو َلَعفقــوّّ أقمَّ اِ 

ألنػػو خبػػر مػػا  ؛بضػػـ التػػاء (ـيي اتي يىػػم  أي ) عػػف عاصػػـ (ْ)كركل الموضػػؿيقػػكؿ:   [ِالمجادلػػة: ]﴾ َغفقــور  
ألنيػا تػاء  ؛ألف التاء في مكضع النصب فصار خوضان  ؛كورأ الباوكف بالكسر ،ما زيد عالـ :كقكلؾ

مػا ىػف ك ميػاتيـ فػي  (ما ىذا بشران ) :كقكلو (،ما)فينصبكف خبر  كىي لغة أىؿ الحجاز ،الجماعة
 . (ٓ) الحرمة

                                                 

 (.ِّٗ/ُبحر العمـك ) (ُ)

 (.ُُٕ/ِ) المرجع السابؽ (ِ)

 (.ِٕٓ/ِ) المرجع السابؽ (ّ)

اءة عرضػػػان عػػػف عاصػػػـ ابػػػف أبػػػي النجػػػكد أخػػػذ القػػػر  الموضػػػؿ بػػػف محمػػػد بػػػف يعمػػػى بػػػف عػػػامر النحػػػكم الكػػػكفي (ْ)
البمغػة فػى تػراجـ أئمػة النحػك ق. انظػر: ُٖٔتػكفي ك  ،كاألعمش، ركل القراءة عرضان عنػو عمػي بػف حمػزة الكسػائي

 (.ّْٖ/ِ(، غاية النياية في طبقات القراء )ٕٔ/ُ، محمد بف يعقكب الويركز أبادم )كالمغة
 (.ِّٗ/ّبحر العمـك ) (ٓ)
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مروندم يكجػػػو القػػػراءات القرآنيػػػة بمغػػػات إلػػػى غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف األمثمػػػة التػػػي كػػػاف ا،مػػػاـ السػػػ
العػػػرب كليجػػػاتيـ، ممػػػا يػػػدلؿ عمػػػى معرفتػػػو الكاسػػػعة بمغػػػات العػػػرب كليجػػػاتيـ، مػػػف حيػػػث نسػػػبتيا 

 ألىميا، كمف حيث فصاحتيا كشيرتيا.
 
 

 بأحكاو انتالًة : تٌجٍو انقشاءاثانشابعانًطهب 

 من األمثمة عمى ذلك:لقد كان اإلمام السمرقندي يوجو بعض القراءات بأحكام التبلوة، و 
ــرَاَط اْلمقْســَتِقيمَ  ﴿مػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػالى:  ركيػػت يقػػكؿ:   [ٔالواتحػػة: ]﴾اْىــِدَنا الصّْ

كوػػػرأ  ،شػػػماـكركم عػػػف حمػػػزة أنػػػو وػػػرأ با، ،بالسػػػيف (ُ)(السػػػراط ) القراءتػػػاف عػػػف ابػػػف كثيػػػر أنػػػو وػػػرأ
د ككػػذلؾ الػػزام مخرجيػػا منيمػػا ألف مخػػرج السػػيف كالصػػاد كاحػػ ؛ككػػؿ ذلػػؾ جػػائز ،البػػاوكف بالصػػاد

 .(ِ) كالقراءة المعركفة بالصاد ،وريب
فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ كجػػو ا،مػػاـ السػػمروندم القػػراءات ب حكػػاـ الػػتالكة، كاحػػتج لػػذلؾ بقػػرب 

 المخرج أك أنو مخرج كاحد.
 

 

ْم ِإَلى َيـْوِم اْلِقَياَمـِة المَّوق اَل ِإَلَو ِإالَّ ىقَو َلَيْجَمَعنَّكق  ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: 
ــَب ِفيــِو َوَمــْن  ــَن المَّــِو َحــِديثاا َأْصــَدقق اَل َرْي وػػرأ حمػػزة كالكسػػائي كمػػف أزدؽ يقػػكؿ:   [ٕٖالنسػػاء: ]﴾ِم

كأصػػمو الصػاد إال أنػػو لقػػرب مخرجييمػػا  (أصػػدؽ)كوػػرأ البػاوكف  ،-يقصػػد إشػػماـ الصػاد زايػػان -بػالزام
 .(ّ) يجعؿ مكانو الزام

كجػػو ا،مػػاـ السػػمروندم القػػراءات ب حكػػاـ الػػتالكة، كاحػػتج لػػذلؾ بقػػرب  فوػػي المثػػاؿ السػػابؽ
 المخرج.

وا ِمـْن ِعْنـِدَك َبيَّـَت  ﴿ككذلؾ ما ذكره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى:  َوَيققولقـوَن َطاَعـة  َفـِإَذا َبـَرزق
ْض َعْنيقْم َوَتَوكَّْل َعَمى المَّـِو َوَكَفـى ِبالمَّـِو َطاِئَفة  ِمْنيقْم َغْيَر الَِّذي َتققولق َوالمَّوق َيْكتقبق َما يقَبيّْتقوَن َفَأْعرِ 

ــيبلا  با،دغػػاـ لقػػرب مخػػرج التػػاء مػػف  (بيػػت طائوػػة)وػػرأ أبػػك عمػػرك كحمػػزة يقػػكؿ:   [ُٖالنسػػاء: ]﴾َوِك
 .(ْ) ألنيما كممتاف ؛كورأ الباوكف با،ظيار ،الطاء

                                                 

لـ يراع الدوة في عزكه ليذه القراءة، فالذم ورأ بالسيف ىما: ونبؿ عف ابف كثير، كركيس  ا،ماـ السمروندم (ُ)
 (.ُِٕ/ُنشر في القراءات العشر )لعف يعقكب. انظر: ا

 (، بتصرؼ.ّْ/ُ) بحر العمـك (ِ)

 (.ّْٗ/ُ) المرجع السابؽ (ّ)

 (.ّْٔ/ُ) المرجع السابؽ (ْ)
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احتج ـ الػػتالكة، فػػأف ا،مػػاـ السػػمروندم كجػػو القػػراءتيف ب حكػػايتضػػح مػػف المثػػاؿ السػػابؽ ك 
الطػػػاء، لقػػػػرب المخػػػرجيف، أمػػػػا البػػػاوكف فػػػػاحتج ليػػػػـ بإدغػػػاـ التػػػػاء فػػػػي ة أبػػػػي عمػػػرك كحمػػػػزة لقػػػراء

 با،ظيار، كاعتبر كؿ كممة مستقمة بذاتيا.
 

ِإْذ َأْنـتقْم ِباْلعقـْدَوِة الـدُّْنَيا َوىقـْم ِباْلعقـْدَوِة اْلققْصـَو   ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسػيره لقكلػو تعػالى: 
الا ِلَيْيِمـَك ْكبق َأْسَفَل ِمْنكقْم َوَلْو َتَواَعْدتقْم اَلْخَتَمْفتقْم ِفي اْلِميَعاِد َوَلِكْن ِلَيْقِضـَي المَّـوق َأْمـراا َكـاَن َمْفعقـو َوالرَّ 

نَّ المََّو َلَسِميع  َعِمـيم   َمْن َحيَّ  َوَيْحَيىَمْن َىَمَك َعْن َبيَّْنة   وػرأ نػافع ؿ:  يقػك  [ِْاألنوػاؿ: ]﴾َعْن َبيَّْنة  َواِ 
كالبػاوكف  ،بإظيػار اليػاءيف (مػف حيػي) كعاصـ في ركاية أبي بكر كابف كثير في ركاية شبؿ البزم

 .(ُ) ألنيما مف جنس كاحد ؛بياء كاحدة كأصمو بياءيف إال أف أحد الحرفيف أدغـ في اآلخر
ي، دغػػاـ، كىػػذا كاضػػح جمػػالمثػػاؿ السػػابؽ يظيػػر احتجػػاج ا،مػػاـ السػػمروندم لمقػػراءات با،ك 
 إدغاـ المتماثميف.يما مف جنس كاحد، كىك ما يعرؼ بنفي وكلو: إ

 

ِمـْنكقْم َعـْن ِديِنـِو  َيْرتَـدَّ  ا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمنقوا َمـنْ يَ  ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: 
 ِنيَن َأِعـزَّة  َعَمـى اْلَكـاِفِريَن يقَجاِىـدقوَن ِفـيَفَسْوَف َيْأِتي المَّوق ِبَقْوم  يقِحبُّيقْم َويقِحبُّوَنـوق َأِذلَّـة  َعَمـى اْلمقـْؤمِ 

 [ْٓالمائػدة: ]﴾َسِبيِل المَِّو َواَل َيَخافقوَن َلْوَمَة اَلِئم  َذِلَك َفْضلق المَِّو يقْؤِتيِو َمْن َيَشاءق َوالمَّوق َواِسع  َعِميم  
 (يرتػدد) ف مػا مػف وػرأ ،التشػديد كورأ الباوكف بالػداؿ الكاحػدة مػع، ورأ نافع كابف عامر بالداليفيقكؿ:  

 رأيػػت فػػي مصػػحؼ عثمػػاف بػػف عوػػاف  :كركم عػػف أبػػي عبيػػدة أنػػو وػػاؿ ،فيػػك األصػػؿ فػػي المغػػة
ألنو أدغـ الداؿ األكلى في الثانية ف سكف األكلى ثـ حرؾ الثانية إلى  (؛يرتد) كأما مف ورأ ،بالداليف

 .(ِ) النصب اللتقاء الساكنيف
بتحريؾ الداؿ الثانية بالنصب؛ لمتخمص  (يرتد: )و كجو وراءةكيالحظ مف المثاؿ السابؽ أن

 مف التقاء الساكنيف.
 

َأْنتقْم َىـــؤقاَلِء تقـــْدَعْوَن ِلتقْنِفققـــوا ِفـــي َســـِبيِل َىـــ ﴿ككػػذلؾ مػػػا ذكػػره عنػػػد توسػػيره لقكلػػػو تعػػالى:  
رأ عاصػػـ كوػػ ،بمػػدة طكيمػػة بغيػػر ىمػػز (ىػػا أنػػتـ) وػػرأ نػػافع كأبػػك عمػػركيقػػكؿ:   [ّٔمحمػػد: ]﴾...المَّــوِ 

ثػػػـ ومبػػػت إحػػػدل ، كمعنػػػاه أأنػػػتـ كوػػػرأ ابػػػف كثيػػػر بػػػاليمز بغيػػػر مػػػد، بالمػػػد كاليمػػػز كحمػػػزة كالكسػػػائي
 .(ّ) كمعنى ىذه القراءات كميا أنتـ يا معشر المؤمنيف، اليمزتيف ىاء

                                                 

 (.ِّ/ِ) بحر العمـك (ُ)

 (.ِِْ/ُ) المرجع السابؽ (ِ)

 (، بتصرؼ.ِِٗ/ّ) المرجع السابؽ (ّ)
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فوي المثاؿ السابؽ يتضح أف ا،ماـ السمروندم ود اعتمد فػي تكجييػو لمقػراءات عمػى المػد  
 األثر في إظيار المعنى كبيانو. كالقصر، ككاف لذلؾ

 

كمف خالؿ األمثمة السابقة اتضحت عناية ا،ماـ السمروندم بالتالكة كالتجكيد، كاستخدامو  
 ليذا العمـ في تكجيو بعض القراءات، كاالحتجاج ليا.

 
 

 ركشه نهقشاءاث دًٌ تٌجٍــو: انخايسانًطهب 

 بعض القػراءاتلػ يحػتج وندم كػافا،مػاـ السػمر ف أ لقد اتضػح مػف خػالؿ المطالػب السػابقة
، لكنػو فػي بعػض األحيػاف يػذكر بعػض ، أك ب حكػاـ الػتالكة كالتجكيػدفي توسيره بالم ثكر، أك بالمغػة

  ومن أمثمة ذلك:القراءات بدكف تكجيو، 
ْذ َتْخمققق ِمـَن الطّْـيِن َكَيْيَئـِة الطَّْيـِر ِبـِإْذِني َفتَـنْ ... ﴿ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى:  فقخق َواِ 

ْذ تقْخِرجق اْلَمْوَتى ِبـِإْذِني  [َُُالمائػدة: ]﴾...ِفيَيا َفَتكقونق َطْيراا ِبِإْذِني َوتقْبِرئق اأْلَْكَمَو َواأْلَْبَرَص ِبِإْذِني َواِ 
 .(ُ)( طيران )كورأ الباوكف  ،باأللؼ (طائران )ورأ نافع  (فتككف طيرا بإذني) يقكؿ: 

وندم وراءتيف متكاترتيف، كلـ يبػيف حجػة مػف وػرأ بكػؿ فوي المثاؿ السابؽ ذكر ا،ماـ السمر  
كىػػػي وػػػراءة – وػػػرأ بيػػػاء سػػػاكنة مػػف غيػػػر ألػػػؼف مػػػف يمػػػا، كوػػػد كجييمػػػا العممػػػاء، فقيػػؿ: إكاحػػدة من
 أف يكػػكف أصػػمو طيػػران  :كالثػػاني، أنػػو مصػػدر فػػي معنػػى الواعػػؿ :أحػػدىما ويػػو كجيػػاف:ف -الجميػػكر

قرأ طائرا كىى صوة غالبة، كويؿ ىك اسـ ائز، كيي ياء كىك ج إال أف ذلؾ يقؿ فيما عينو، سيد :مثؿ
 .(ِ)الحامؿ كالباور :لمجمع مثؿ

  

َوَيــْوَم َيققــولق َنــادقوا شقــَرَكاِئَي الَّــِذيَن َزَعْمــتقْم  ﴿ككػػذلؾ مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى: 
ــا ــَنيقْم َمْوِبقا ــا َبْي ــْم َوَجَعْمَن ــَتِجيبقوا َليق ــْم َيْس ــَدَعْوىقْم َفَم  (نقػػكؿ) وػػرأ حمػػزة كيػػكـيقػػكؿ:   [ِٓ: الكيػػؼ]﴾ َف

 .(ّ) كورأ الباوكف بالياء ،بالنكف
فػػيالحظ أف ا،مػػاـ السػػمروندم ذكػػر أيضػػان وػػراءتيف متػػكاترتيف كلػػـ يكجييمػػا، كلكػػف العممػػاء  

 ف ػػػػػػػػػػػػػػجعمو م، كأما مف ورأ بالياء فخبار ا تعالى عف نوسواحتجكا لمف ورأ بالنكف أنو جعمو مف إ
 

                                                 

 (.ْْٗ/ُ) بحر العمـك (ُ)

 (.ُِّ،ِِّ/ُ) مف كجكه ا،عراب كالقراءات إمالء ما مف بو الرحمفانظر:  (ِ)

 (.ُّٓ/ِ) بحر العمـك (ّ)
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 .   (ُ)ب مره عف ا  ار النبي إخب
 

ــلق أَ  ﴿ككػػذلؾ مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:  ــونق َلــوق َجنَّــة  َيْأكق ْو يقْمَقــى ِإَلْيــِو َكْنــز  َأْو َتكق
وراا ـبلا َمْسـحق  ن كػؿ) وػرأ حمػزة كالكسػائييقػكؿ:   [ٖالوروػاف: ]﴾ِمْنَيا َوَقاَل الظَّاِلمقوَن ِإْن َتتَِّبعقوَن ِإالَّ َرجق

 .(ِ) كورأ الباوكف بالياء ،بالنكف (منيا
السػابقتيف، إنمػا اكتوػي بػذكر  ففإف ا،مػاـ السػمروندم فػي المثػاؿ السػابؽ لػـ يكجػو القػراءتي 

 ، بػػذلؾ أفػػرد الرسػػكؿباليػػاء أنػػو  الحجػػة لمػػف وػػرأف كوػػد كجييمػػا العممػػاء، فقيػػؿ: إ مػػف وػػرأ بيمػػا،
 .(ّ)ى حسب ما أخبركا بو عف أنوسيـبالنكف أنو أخبر عنيـ بالوعؿ عم كالحجة لمف ورأ

ف ا،ماـ السمروندم عرض بعض القػراءات، كلػـ يكجييػا كلكػف ىنػاؾ مػف إ :كيمكف القكؿ
ظيار المبيـ.  العمماء مف كجو ىذه القراءات فكاف لتكجيييـ األثر الطيب في بياف المعاني، كاج

دع فػػػػي تكجيػػػػو كفػػػػي ختػػػػاـ ىػػػػذا المبحػػػػث يجػػػػدر بنػػػػا القػػػػكؿ: إف ا،مػػػػاـ السػػػػمروندم وػػػػد أبػػػػ 
القػػػراءات، حيػػػث إنػػػو كػػػاف حريصػػػان عمػػػى تكجيييػػػا بػػػ مكر كثيػػػرة، منيػػػا القػػػرآف الكػػػريـ، كالقػػػراءات 
القرآنية، كالسنة النبكية إضافة إلى أوكاؿ الصحابة الكراـ، ككذلؾ المغػة العربيػة كعمكميػا المختموػة، 

ا يسػػاعد فػػي إبػػراز لكنػػو فػػي مقابػػؿ ىػػذا فقػػد تػػرؾ بعضػػيا دكف تكجيػػو، عمػػى الػػرغـ مػػف أف تكجيييػػ
 كتكضيحو. الكثير مف المعاني

                                                 

 (.ِِٓ،ِِٔ/ُانظر: الحجة في القراءات السبع ) (ُ)

 (.َّٓ/ِ) بحر العمـك (ِ)

 (.ِْٔ/ُراءات السبع )انظر: الحجة في الق (ّ)



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 انًبحث انثانً

 انقشاءاث تشجٍح ًاختٍاسذي فً ــــج اإلياو انسًشقنيني           

 ًفٍو يطهثاٌ:                      

 ًاًسأي انعهًاء فٍي ،انًطهب األًل: تعشٌف انتشجٍح ًالختٍاس              

 

 انسًشقنذي اإلياو ً: انتشجٍح ًالختٍاس عنذــــب انثانــهانًط              
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 انًبحث انثانً

 ينيج اإلياو انسًشقنذي فً انتشجٍح ًالختٍاس فً انقشاءاث

إف المت مؿ في كتب التوسير يجد أف كثيران مف اآليات تحتمؿ أكثر مف وكؿ، كىذه األوكاؿ 
، مػػا أنيػػا ال تخمػػك مػػف أوػػكاؿ ينػػاوض بعضػػيا بعضػػان كمتواكتػػة فػػي المعنػػى، كمختموػػة فػػي الصػػحة، 

ماسػػة إلػػى ال، كمػػف ىنػػا كانػػت الحاجػػة (ُ)، كالصػػكاب كالخطػػ فكتػػب التوسػػير مميئػػة بالغػػث كالسػػميف 
االختيار؟ كمػا رأم العممػاء فييمػا؟ كمػا ىػك مػنيج ك الترجيح كاالختيار. فما المراد بكؿ مف الترجيح 

 أسػ ؿ المػكلىر فػي القػراءات؟ ىػذه ىػي مػادة ىػذا المبحػث، ا،ماـ السمروندم في الترجيح كاالختيػا
 أف يكفقني إلى الخير كالصكاب.

 
 :انًطهب األًل: تعشٌف انتشجٍح ًالختٍاس ًسأي انعهًاء فٍيًا

 أكالن: تعريؼ الترجيح كاالختيار:
 

( فػي لغػة العػػرب التـرجيح:  ػحى عمػى رزانػة كزيػادة، يقػاؿ: رجػح الشػػيء  يػدؿ أصػؿ مػادة )رىجى
ح الميزاف أم أثقمو حتى ماؿ، كترج حىت األرجكحة بالغالـ أم مالتزً اجح إذا رى يك ر ف  .(ِ)ف، كأٍرجى

تعريوػػػات عديػػػدة ليػػػذا البػػػاحثكف قػػػد ذكػػػر فأمػػػا بالنسػػػبة لتعريػػػؼ التػػػرجيح فػػػي االصػػػطالح، 
 العمـ، كمنيا:
عمػى أخػرل توضػيالن يقػدح بصػحة القػراءة المرجكحػة  وػراءة ىػك توضػيؿ:   إف الترجيح ويؿ

  .(ّ)ك الموضكلة، أك ينقص مف ويمتيا  أ
كويؿ:   ىك أف يرجح الشخص سكاء كاف وارئان أك موسران أك غير ذلؾ، وراءة عمى أخرل، 

 .(ْ)كالقراءة الراجحة عنده ود تككف متكاترة كود تككف شاذة 
كعنػد النظػػر فػػي التعريوػػات السػػابقة يتبػػيف أف التعريػػؼ األخيػػر ىػػك التعريػػؼ األشػػمؿ؛ ألف 

ريؼ األكؿ لـ يكف جامعان لكؿ المرجحيف، كأما الثاني فإنو ود اوتصر في تعريوو عمى التػرجيح التع
 جائز.الغير 

                                                 

 .ِٓانظر: مقدمة في أصكؿ التوسير، شيا ا،سالـ أحمد بف تيمية ص( ُ)

 (.ُِْ/ْانظر: تيذيب المغة )( ِ)

مػػػنيج أبػػػي حيػػػاف فػػػي عرضػػػو لمقػػػراءات كأثرىػػػا فػػػي توسػػػيره البحػػػر المحػػػيط، أحػػػالـ طػػػكير  :رسػػػالة ماجسػػػتير (ّ)
 .َِّص

 .ُِٓلقراءات كأثرىا في توسيره، سحر كردية صا،ماـ النسوي في امنيج  رسالة ماجستير: (ْ)
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كيمكػػػف لمباحػػػث أف يقػػػؼ عمػػػى تعػػػرؼ آخػػػر كىػػػك: أف التػػػرجيح عبػػػارة عػػػف تقكيػػػة إحػػػدل 
 عززىا، أك واعدة تقكييا أك أم اعتبار آخر.خرل، كتوضيميا عمييا، إما لدليؿ يالقراءات عمى األ

ح،  )دليؿ( يشمؿ  :ناكوكلكبذلؾ يككف ىذا التعريؼ ود شمؿ أم ترجيح لمقراءات، كأم مرجِّ
سكاء أكانػت الداللػة مػف ألوػاظ اآليػة نوسػيا، أك سػياويا،  ،جميع أنكاع األدلة التي تقكل بيا األوكاؿ

 ،يػاكػكركد آيػة أخػرل تػدؿ عمي ،أك كانت الداللة خارجة عف ألوػاظ اآليػة ،أك ورائف حوت بالخطاب
 .(ُ)أك نحك ذلؾ ،أك وكؿ صحابي ،أك حديث

العطػؼ كالميػؿ، ثػـ يحمػؿ أصؿ مادة )خير( في لغة العػرب أنيػا تػدؿ عمػى  أما االختيار:
رجػػؿ خيػػر  :ثػػـ يصػػرؼ الكػػالـ فيقػػاؿ، الكػػـر كالخيػػر ،الخيػػار كالخيػػرة ،خػػالؼ الشػػر فػػالخير، عميػػو

 .(ِ)فاضمةأم  كامرأة خيرة
ر في لغة القرآف يراد بو التوضيؿ، كاالنتقػاء، كاالصػطواء ختياكاال كواؿ ا،ماـ ابف تيمية: 

َقـدَِّس  َفَممَّا َأتَاَىا نقوِدَي َيا مقوَسى  ﴿: كما واؿ تعالى ِإنّْي َأَنا َربَُّك َفـاْخَمْع َنْعَمْيـَك ِإنَّـَك ِبـاْلَواِد اْلمق
 . (ّ) [ُّ-ُُطو:  ]﴾َوَأَنا اْخَتْرتقَك َفاْسَتِمْع ِلَما يقوَحى طقوا  

؛ معتبػػر كجيػػان أك أكثػػر مػػف القػػراءاتمالزمػػة إمػػاـ كأمػػا فػػي اصػػطالح القػػراء، فيػػراد بػػو:  
 .(ْ) ، ال عمى كجو االختراع كالرأم كاالجتيادب إليو عمى كجو الشيرة كالمداكمةفينس

  كويؿ االختيار:  ىك أف يعمد مف كاف أىالن لو إلى القراءات المركية، فيختار منيػا الػراجح
  .(ٓ)رد مف ذلؾ طريقان في القراءة عمى حده عنده، كيج

 :(ٔ)كبذلؾ يتبيف أف االختيار ال يقبؿ إال إذا انضبط بقيديف،ىما
 األكؿ: أىمية مف يختار. كالثاني: أف يختار مما يركم.

كأكثػر اختيػاراتيـ، كود ذكر ا،ماـ مكي بػف أبػي طالػب أسسػان إذا مػا تػكفرت كجػب االختيػار يقػكؿ  
 كمكافقتػػػو لممصػػػحؼ، وػػػكة كجيػػػو فػػػي العربيػػػة :ثػػػة أشػػػياءؼ إذا اجتمػػػع فيػػػو ثالإنمػػػا ىػػػك فػػػي الحػػػر 

                                                 

  (.ّٗ/ُوكاعد الترجيح عند الموسريف، د. حسيف الحربي )انظر:  (ُ)

 (.ِِّ/ِانظر: معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس) (ِ)

 (.ُّٕ/ُأحمد بف تيمية )شيا ا،سالـ جامع الرسائؿ،  (ّ)

إبراىيـ بف د.  ،صطالحات في عممي التجكيد كالقراءاتاال معجـ(، ِٓ/ُانظر: النشر في القراءات العشر ) (ْ)
 .ُِسعيد الدكسرم ص

 .ِٕ، عبد الحميـ محمد وابة صالقراءات القرآنية تاريخيا ثبكتيا حجيتيا  أحكاميا (ٓ)

 (.ُِٖ/ِفي عمـك القرآف ) انظر: إتقاف البرىاف (ٔ)
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أك أىػػؿ الحػػرميف  كالعامػػة عنػػدىـ مػػا اتوػػؽ عميػػو أىػػؿ المدينػػة، كأىػػؿ الككفػػة  كاجتمػػاع العامػػة عميػػو
 .(ُ) عندىـ حجة وكية، فكجب االختيار فذلؾ
؛ فػػػإف ألخػػػرلتالؼ غيػػػرىـ مػػػف أىػػػؿ العمػػػـك اكمعمػػػـك أف اخػػػتالؼ القػػػراء يوتػػػرؽ عػػػف اخػػػ 

كىػذا يػدؿ عمػى أف اختيػار أحػدىـ القػراءة ال  ،ء يككف بيف وػراءات كميػا حػؽ كصػكاباختالؼ القرا
ألف القػػراء يعتقػػدكف تسػػاكل القػػراءات إذا كانػػت متػػكاترة، كيؤمنػػكف  ؛يعنػػي رٌد أم وػػراءة ثابتػػة غيرىػػا

   ف.آأنيا ور 
 

 ثانيان: رأم العمماء في الترجيح كاالختيار:
 العمماء أف لمترجيح بيف القراءات ثالثة أنكاع: ذكر الترجيح: 

 األكؿ: كىك ترجيح وراءة متكاترة عمى وراءة شاذة، كىذا مما ال شؾ فيو أنو جائز.
 الثاني: كىك ترجيح وراءة شاذة عمى وراءة متكاترة، كىذا غير جائز.

ل إلػى تضػعيؼ القػراءة الثالث: التػرجيح بػيف القػراءات المتػكاترة، كىػذا وػد حػذر منػو العممػاء، إذا أد
 ف.آاألخرل أك التشكيؾ فييا، ألف كمتييما مف القر 

، كلػػـ مػػف ذلػػؾ فقػػد كجػػب وبكلػػو ككػػؿ مػػا صػػح عػػف النبػػي  يقػػكؿ ا،مػػاـ ابػػف الجػػزرم:  
ف كمػػو منػػزؿ مػػف عنػػد ا ،همػػف األمػػة ردُّ  دان يسػػع أحػػ ، إذ كػػؿ وػػراءة منيػػا مػػع كلػػـز ا،يمػػاف بػػو، كاج

، كعمالن  نتو مف المعنى عممان ما تضم تباعكا ،ة يجب ا،يماف بيا كميااألخرل بمنزلة اآلية مع اآلي
... كبيذا افترؽ اختالؼ القراء  ما ألجؿ األخرل ظنا أف ذلؾ تعارضكال يجكز ترؾ مكجب إحداى

شػؾ فيػو،  عف اختالؼ الوقياء، فاختالؼ القراء كيؿه حؽ كصكاب نزؿ مف عند ا، كىك كالمو ال
ؼ اجتيػػادم، كالحػػؽ فػػي نوػػس األمػػر فيػػو كاحػػد، فكػػؿ مػػذىب بالنسػػبة إلػػى كاخػػتالؼ الوقيػػاء اخػػتال

اآلخػػػر صػػػكاب يحتمػػػؿ الخطػػػ ، ككػػػؿ وػػػراءة متػػػكاترة بالنسػػػبة إلػػػى نظيرتيػػػا حػػػؽ كصػػػكاب فػػػي نوػػػس 
األمر، نقطع بذلؾ، كنؤمف بو، كنعتقد أف معنى إضافة كؿ حرؼ مف حػركؼ االخػتالؼ إلػى مػف 

وػراء بػو،  أضيؼ إليو مف الصحابة كغيرىـ، إنما ىك مػف حيػث إنػو كػاف أضػبط لػو، كأكثػر وػراءة كاج
 . (ِ)كمالزمة لو، كميالن إليو، ال غير ذلؾ 

كلػػذلؾ نجػػد أف بعػػض الموسػػريف دافعػػكا عػػف القػػراءات المتػػكاترة، كرفضػػكا التػػرجيح بينيػػا، فمػػثالن     
نقوِد َقالَ  ﴿أبك حياف عند توسيره لقكلو تعالى:  ْبَتِمـيكقْم ِبَنَيـر  َفَمـْن  َفَممَّا َفَصَل َطالقوتق ِباْلجق ِإنَّ المَّـَو مق

ْرَفـةا ِبَيـِدهِ   [ِْٗالبقػرة: ]﴾... َشِرَب ِمْنـوق َفَمـْيَس ِمنّْـي َوَمـْن َلـْم َيْطَعْمـوق َفِإنَّـوق ِمنّْـي ِإالَّ َمـِن اْغتَـَرَف غق

                                                 

 .بتصرؼ يسير (ٖٗا،بانة عف معاني القراءات ) (ُ)

 ( بتصرؼ يسير.ُٓ،ِٓ/ُالقراءات العشر )النشر في  (ِ)
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     َُْ 

البػاوكف  كوػرأ ،بوػتح الغػيف (رفػةغى ) ك، كأبػك عمػر )يقصد بيمػا: نػافع كابػف كثيػر(ورأ الحرميافيقكؿ:  
وػاؿ ابػف عطيػة : ... ثػـ وػاؿ:  المغػركؼ : ىمػا بمعنػىفقيؿ: ىما بمعنػى المصػدر، كويػؿ، بضميا
كىػذا التػرجيح الػذم يػذكره الموسػركف ...  أبك عمٌي يرجح ضػـ الغػيف، كرجحػو الطبػرم أيضػان  ككاف

كؿ ا ألف ىػذه القػراءات كميػا صػحيحة كمركيػة ثابتػة عػف رسػ ؛كالنحكيكف بيف القراءتيف ال ينبغي
فال يمكف فييا ترجيح وراءة عمى وراءةيا كجو ظاىر حسف في العربية، كلكؿ من ، (ُ). 
، بػػؿ كػػانكا يعتقػػدكف إضػػعاؼ القػػراءة أك االنتقػػاص مػػف وػػدرىا أمػػا إذا لػػـ يػػؤًد التػػرجيح إلػػى 

كىػػذا مػػا والػػو  ،جػػائز  -كا أعمػػـ–أك تيكينيػػا، فيػػذا ،كعػػدـ الطعػػف فييػػا ،صػػحة القػػراءة األخػػرل
معقبػان عمػى وػكؿ أبػي حيػاف:  فتبػيف ممػا سػبؽ أف معنػى  -حوظػو ا-لدكتكر عبد الػرحمف الجمػؿا

التػػرجيح عنػػد أبػػي حيػػاف كالػػذم أنكػػره عمػػى الموسػػريف، ىػػك أف يوضػػؿ الشػػخص وػػراءة متػػكاترة عمػػى 
األخػػرل مثميػػا معتقػػدان أف ىػػذه القػػراءة التػػي فضػػميا أصػػكب مػػف األخػػرل، كأف معنػػى اآليػػة عمييػػا 

سػػؽ، أمػػا القػػراءة الموضػػكلة فيػػي ليسػػت صػػكابان أك أوػػؿ رتبػػة مػػف القػػراءة األخػػرل عمػػى صػػحيح مت
 .  (ِ)أحسف حاؿ 

فػػ بك حيػػاف الػػذم أنكػػر عمػػى الموسػػريف التػػرجيح بػػيف  ،فيػػذا ىػػك الصػػكاب فػػي ىػػذه المسػػ لة 
 .(ّ)القراءات المتكاترة نجده في توسيره يرجح بينيا

القػػراء مبنػػي عمػػى الركايػػة عػػف عػػدد مػػف القػػراء،  : فعممنػػا أف اختيػػارأمــا بالنســبة لبلختيــار 
 ألف القراءة سنة متبعة ال اجتياد فييا.  ؛كليس مف اختراعو ،فاختيار ما يراه القارئ مما ورأ

 كذلػؾ القػراء، ئمػةاأل كلئػؾأ اختيػارات ىػي المشػيكرة القػراءات كىػذهيقكؿ ا،ماـ القرطبػي:   
 كلػػػى،كاأل دهػعنػػ فػحسػػػاأل كػىػػ مػػػا راءاتػالقػػ مػػف كجيػػػو كعمػػـ لرك  فيمػػػا اختػػار مػػػنيـ كاحػػد كػػؿ فأ

 ابف كحرؼ نافع، حرؼ: فقيؿ إليو، كنسب بو كعرؼ عنو، كاشتير بو ورأأك  ،كركاه ،طريقة فالتزمو
 . (ْ) كجكزه سكغو بؿ نكرهأ كال ،خراآل ارياخت منيـ ان كاحد يمنع كلـ كثير،

وػػػػرأت عمػػػى سػػػػبعيف مػػػػف  :وػػػػاؿ أال تػػػػرل أف نافعػػػان كيقػػػكؿ ا،مػػػػاـ مكػػػي بػػػػف أبػػػػي طالػػػب:   
  .(ٓ) التابعيف، فما اتوؽ عميو اثناف أخذتو، كما شذ فيو كاحد تركتو

فػالقراءات ىػي فػػي حقيقتيػا اختيػارات، كػػاف ىػدفيا التسػييؿ كالتيسػػير دكف ا،نقػاص منيػػا،  
ككانػت  ،كنظػر فػي كجػكه القػراءات ،ككاف الكسائي وػد وػرأ عمػى حمػزةكفي ذلؾ يقكؿ ابف مجاىد:  

                                                 

 ( بتصرؼ.ِْٕ،ِٕٓ/ِ) البحر المحيط  (ُ)

 .ُٕٗص  تمنيج ا،ماـ الطبرم في القراءا (ِ)

 (.ْٔ/ّانظر: البحر المحيط ) (ّ)

 (.ْٔ/ُالجامع ألحكاـ القرآف ) (ْ)

 .ّٖا،بانة عف معاني القراءات ص  (ٓ)
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غير خارجة عف آثار  ،كاختار مف وراءة حمزة كوراءة غيره وراءة متكسطة ،ممو كصناعتوالعربية ع
   .(ُ) مف تقدـ مف األئمة

كيقكؿ ا،ماـ ابف الجزرم:  إف إضافة الحركؼ كالقراءات إلى أئمة القراءة، كركاتيـ المراد  
ػبما وػػػرأ بػػػو، فػػآثره عمػػى بيػػا أف ذلػػؾ القػػارئ، كذلػػؾ ا،مػػاـ اختػػار القػػراءة بػػذلؾ الكجػػو مػػف المغػػة حسػػ

ػػًرؼى بػػو، كويًصػػدى فيػػو، كأيًخػػػذى عنػػػو؛ فمػػذلؾ أضػػيوت إليػػو  غيػػره، كداكـ عميػػو، كلزمػػو حتػػى اشػػتير، كعي
دكف غيػػػػػره مػػػػػف القػػػػػراء، كىػػػػػذه ا،ضػػػػػافة إضػػػػػافة اختيػػػػػار كدكاـ كلػػػػػزكـ ال إضػػػػػافة اختػػػػػراع كرأم 

 .(ِ)كاجتياد 
بالضػػكابط التػػي كضػػعيا   ان منضػػبطإذا كػػاف  كمػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ يتػػبف أف االختيػػار جػػائز 

 العمماء.
 

 
 :انسًشقنذي اإلياو انتشجٍح ًالختٍاس عنذ: انثانًانًطهب 

 أوالا: الترجيح عند السمرقندي:
ا،ماـ السمروندم كغيره مف الموسريف كػاف يػرجح بػيف القػراءات، فكػاف أحيانػان يػرجح وػراءة 

يعتمػػد فػػي  ككػػافمتػػكاترة عمػػى أخػػرل متػػكاترة، متػكاترة عمػػى وػػراءة شػػاذة، كأحيانػػان أخػػرل يػػرجح وػراءة 
، كىػذه أمثمػة ترجيحو عمى المغة كعمكميا، كأحيانان يعتمد فػي ترجيحػو عمػى مصػاحؼ الصػحابة 

 تكضح ذلؾ:
 قراءة متواترة عمى أخر  متواترة، ومن أمثمة ذلك:ترجيح 

رَاَط اْلمقْسَتِقيمَ  ﴿ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى:  عػف  ركم يقػكؿ:  [ٔالواتحة: ]﴾اْىِدَنا الصّْ
كوػرأ البػاوكف بالصػاد ككػؿ  ،با،شماـكركم عف حمزة أنو ورأ  ،(ّ)بالسيف (السراط)ابف كثير أنو ورأ 

كالقػراءة المعركفػة  ،ألف مخرج السيف كالصاد كاحػد ككػذلؾ الػزام مخرجيػا منيمػا وريػب ؛ذلؾ جائز
 .(ْ) بالصاد

ندم ود رٌجح وراءة متكاترة عمػى غيرىػا، كىػذا يويػـ كيالحظ في المثاؿ السابؽ أف ا،ماـ السمرو
متػكاترة، كال يجػكز توضػيؿ وػراءة عمػى  فة(، كالصػحيح أف القػراءات الػثالثمف وكلو)كالقراءة المعرك 

 األخرل.
                                                 

 (.ٖٕ/ُالسبعة في القراءات ) (ُ)

 (.ِٓ/ُفي القراءات العشر ) النشر (ِ)

 .ٓٗا،ماـ السمروندم لـ يكف دويقان في عزك ىذه القراءة، انظر: الرسالة ص (ّ)

 ، بتصرؼ.(ّْ/ُبحر العمـك ) (4)
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َزْيــر  اْبــنق المَّــِو َوَقاَلــِت النََّصــاَر   ﴿ككػػذلؾ مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:  َوَقاَلــِت اْلَييقــودق عق
وا ِمــْن َقْبــلق َقــاَتَميقمق المَّــوق أَ اْلَمِســ نَّــى يحق اْبــنق المَّــِو َذِلــَك َقــْولقيقْم ِبــَأْفَواِىِيْم يقَضــاِىئقوَن َقــْوَل الَّــِذيَن َكَفــرق

فمف  ،كورأ الباوكف بغير تنكيف ،بالتنكيف (عزيره )ورأ عاصـ كالكسائي يقكؿ:   [َّالتكبة: ]﴾يقْؤَفكقوَن 
كمف ورأ بغير تنكيف فاللتقاء الساكنيف كما ورأ بعضيـ  ،ر كليس بنسبةخب االبففألف  ؛ورأ بالتنكيف

ـَمدق  ققْل ىقَو المَّوق َأَحـد  )  فػي خػتالؼ بػيف النحػكييفافػال  ،بغيػر تنػكيف [ُ،ِا،خػالص: ]( المَّـوق الصَّ
 .(ُ) أف إثبات التنكيف أجكد مف طريؽ أىؿ المغة

ءة التنػػػكيف عمػػػى وػػػراءة تركػػػو، مػػػع أنيمػػػا كيالحػػػظ أف ا،مػػػاـ السػػػمروندم وػػػد رٌجػػػح أيضػػػان، وػػػرا
 متكاترتاف، كاعتمد عمى طرؽ أىؿ المغة، ككاف مف األفضؿ أف يساكم بينيما.

ورأ حمزة يقكؿ:   [ِالنمؿ: ]﴾ىقدا  َوبقْشَر  ِلْممقْؤِمِنينَ  ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: 
كا،مالػػة أكثػػر  ،ف بػػالتوخيـ ككالىمػػا جػائزكوػػرأ البػاوك  ،بإمالػػة الػراء (كبشػػرل)كالكسػائي كأبػػك عمػرك 

 .(ِ) كالتوخيـ أفصح كىي لغة أىؿ الحجاز ،في كالـ العرب
وػرأ يقػكؿ:   [ُالمػاعكف: ]﴾ْيَت الَِّذي يقَكذّْبق ِبالدّْينِ ءَ َأرَ  ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: 

 كالبػػػاوكف بػػػاأللؼ كاليمػػػزة ،بػػػاأللؼ بغيػػػر ىمػػػزة (يػػػتاأر ) كوػػػرأ نػػػافع ،بغيػػػر ألػػػؼ (أريػػػت)الكسػػػائي 
 .(ّ) كالمغة المعركفة باأللؼ كاليمزة ،كىذه كميا لغات العرب (،أرأيت)

ف أف ا،مػػػاـ السػػػمروندم كػػػاف يػػػرجح بػػػيف القػػػراءات يكمػػػف خػػػالؿ األمثمػػػة السػػػابقة كغيرىػػػا يتبػػػ
 المتكاترة.

 قراءة متواترة عمى قراءة شاذة، ومن أمثمة ذلك:ترجيح 
َوالسَّاِرقق َوالسَّاِرَقةق َفاْقَطعقوا َأْيِدَييقَما َجزَاءا ِبَما َكَسـَبا َنَكـاالا  ﴿لو تعػالى: ما ذكره عند توسيره لقك 
ككذلؾ  ،بالنصب (كالساروةى  السارؽى ) (ْ)ورأ بعضيـ يقكؿ:  [ّٖالمائدة: ]﴾ِمَن المَِّو َوالمَّوق َعِزيز  َحِكيم  

نمػػػا جعمػػػ ،بالنصػػػب [ِالنػػػكر: ] (كالزانػػػيى  الزانيػػػةى )وكلػػػو كىػػػك شػػػاذ مػػػف  ،لكوػػػكع الوعػػػؿ عميػػػو و نصػػػبان كاج
ألف  ؛رفعػػو باالبتػػداء :كركم عػػف محمػػد بػػف يزيػػد المبػػرد أنػػو وػػاؿ كالقػػراءة المعركفػػة بػػالرفع، القػػراءة

كمػف زنػى  ،مف سرؽ فاوطعكا يػده :إنما ىك كقكلؾ ،القصد ليس إلى كاحد مف السراؽ كالزناة بعينو
 .(ٓ) فاجمدكه

                                                 

 (.ِٓ/ِبحر العمـك ) (ُ)

 (.ِٕٓ/ِالمرجع السابؽ ) (ِ)

 (.ََٔ/ّالمرجع السابؽ ) (ّ)

 .ّٖاذ القرآف صوراءة ركيت عف عيسى بف عمر. انظر: مختصر في شك  (ْ)
 (.ُِْ/ُبحر العمـك ) (ٓ)
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 -كىػػي وػػراءة متػػكاترة-،مػػاـ السػػمروندم وػػد رجػػح وػػراءة الرفػػع فػػيالحظ فػػي المثػػاؿ السػػابؽ أف ا
 كىي وراءة شاذة، ككاف ذلؾ بقكلو عف القراءة المتكاترة )كالقراءة المعركفة(.-عمى وراءة النصب 

كأحيانػان  -كمما يالحظ في ىذا الجانب عند ا،مػاـ السػمروندم أنػو غالبػان يػذكر القػراءة الشػاذة  
عدىا يذكر القراءة المتػكاترة كيبػيف أنيػا ىػي القػراءة المعركفػة أك أنيػا وػراءة يحكـ عمييا بالشذكذ، كب
 العامة، كمف أمثمة ذلؾ:

بّْ  ﴿ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى:  َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخذق ِمْن دقوِن المَِّو َأْنَداداا يقِحبُّوَنيقْم َكحق
بِّا ِلمَِّو َوَلـْو َيـَر  الَّـِذيَن َظَممقـوا ِإْذ َيـَرْوَن اْلَعـَذاَب َأنَّ اْلققـوََّة ِلمَّـِو َجِميعاـا َوَأنَّ  المَِّو َوالَِّذيَن آَمنقوا َأَشدُّ حق

 ،عمػػى معنػػى االبتػػداء ( أف القػػكةي )وػػرأ الحسػػف كوتػػادة يقػػكؿ:   [ُٓٔالبقػػرة: ]﴾ٌ   المَّــَو َشــِديدق اْلَعــَذابِ 
 .(ُ) يعني ب ف القكة  بالنصب عمى معنى البناء (أف القكةى )كورأ العامة 

َوَكـَذِلَك َأْخـذق َربّْـَك ِإَذا َأَخـَذ اْلققـَر  َوِىـَي َظاِلَمــة  ِإنَّ  ﴿ككػذلؾ مػا ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى: 
ألف إذ تسػتعمؿ  ؛بػ لؼ كاحػدة (إذ أخػذ)ورأ عاصـ الجحدرم  يقكؿ:  [َُِىكد: ]﴾َأْخَذهق أَِليم  َشِديد  

ذا تستعمؿ لممست كىػي وػراءة  ،قبؿ كىذه حكاية عف الماضي يعني حػيف أخػذ ربػؾ القػرللمماضي كاج
 .(ِ) ب لويف كمعناه ىكذا أخذ ربؾ متى أخذ القرل (إذا أخذ)شاذة كوراءة العامة 

ــَدِي المَّــِو  ﴿ككػػذلؾ مػػا ذكػػره عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:  ــْيَن َي ــدّْمقوا َب ــوا اَل تقَق ــا الَّــِذيَن آَمنق ــا َأيَُّي َي
 ) ركم عف الضحاؾ أنػو كػاف يقػرأيقكؿ:   [ُالحجرات: ]﴾ اتَّققوا المََّو ِإنَّ المََّو َسِميع  َعِميم  َوَرسقوِلِو وَ 

فمػػػف وػػػرأ ، برفػػػع التػػػاء ككسػػػر الػػػداؿ (مكاقػػػدِّ ال تي )كوػػػراءة العامػػػة  ،بنصػػػب التػػػاء كالػػػداؿ (مكاقػػػدى ال تى 
رأ بالضػـ فيػك مػف كمػف وػ ،بالنصب فيك في األصؿ ال تتقدمكا فحذفت إحدل التاءيف لتككف أخػؼ

 .(ّ) يعني تعجؿ باألمر كانتيى بدكنو فالف تقدـ بيف يدم أبيو كبيف يدم ا،ماـ :ودـ يقدـ يقاؿ
 كبذلؾ يتبف أف ا،ماـ السمروندم ود رجح القراءات المتكاترة عمى القراءات الشاذة.
مـن األمثمـة وكان اإلمام السمرقندي يعتمد في ترجيحو غالباا عمى المغـة العربيـة وعموميـا، و 

 عمى ذلك:
ـَمْيَماَن َوَمـا  ﴿ما ذكره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى:    ْمـِك سق َواتََّبعقـوا َمـا َتْتمقـو الشَّـَياِطينق َعَمـى مق

وا يقَعمّْمقوَن النَّاَس السّْْحَر َوَما أقْنِزَل َعَمى اْلَممَ  َمْيَمانق َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفرق وَت َكْيِن ِبَباِبـَل َىـَكَفَر سق ارق
ــ وتَ اَوَم بكسػػر النػػكف مػػف غيػػر  (الشػػياطيفي  كلكػػفً )كالكسػػائي وػػرأ حمػػزة يقػػكؿ:   [َُِالبقػػرة: ] ﴾...رق

بوػتح  (الشػياطيفى  كلكػف  )كورأ الباوكف بتشديد النكف مػع النصػب  (،الشياطيف) تشديد كرفع النكف في

                                                 

 (.ُّٕ/ُ)بحر العمـك  (ُ)

 (.َُٕ/ِالمرجع السابؽ ) (ِ)

 (.َّٔ/ّالمرجع السابؽ ) (ّ)
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مشػػددة تنصػػب مػػا فػػإف كممػػة لكػػف إذا كانػػت  ،كىػػذا ىػػك األصػػؿ فػػي المغػػة (،الشػػياطيف)النػػكف فػػي 
ف لـ تكف مشددة ترفع ما بعدىا ،بعدىا  .(ُ) كاج

يالحػػػظ مػػػف المثػػػاؿ السػػػابؽ أف ا،مػػػاـ السػػػمروندم وػػػد ذكػػػر وػػػراءتيف متػػػكاترتيف، ثػػػـ رجػػػح  
 القراءة الثانية عمى األكلى باعتبار األصؿ في المغة.

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ﴿ككػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػا ذكػػػػػػػره عنػػػػػػػد توسػػػػػػػيره لقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى: 

كورأ يقكؿ:   [ِْٓالبقرة: ]﴾ۆئ  ۆئ  ۆئ  ۆئ      ۇئۇئوئ  ۇئ  وئ  ۇئ      وئوئەئەئائ  ائ  ەئ   ائ  ائ  ەئ   
كفػػي كػػؿ مكضػػع يكػػكف  ،كوػػرأ البػػاوكف بالسػػيف كىػػك أظيػػر عنػػد أىػػؿ المغػػة ،بالصػػاد (يبصػػط)نػػافع 

  .(ِ)...  كمثؿ الصراط ،مثؿ المصيطركف ،الصاد وريبا مف الطاء جاز أف يقرأ بالسيف كبالصاد
ِفيـِو َربّْـي َخْيـر  َفـَأِعينقوِني ِبققـوَّة   َمكَّنّْـيَمـا  َقالَ  ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: 

ا بنػكنيف كىػك األصػؿ فػي  (ينًػنى ك  مػا مى )بػف كثيػر اوػرأ يقػكؿ:   [ٓٗالكيػؼ: ]﴾َأْجَعْل َبْيَنكقْم َوَبْيَنيقْم َرْدما
  .(ّ) ف دغـ إحدل النكنيف في األخرل كأويـ التشديد مقامو (مكني)كورأ الباوكف  ،المغة

َنـادِ َواْسـَتِمْع َيـْوَم يقَنـاِد  ﴿ما ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى:  ككذلؾ  ﴾ِمـْن َمَكـان  َقِريـب   اْلمق
باليػػاء فػػي الكصػػؿ كىػػك األصػػؿ فػػي  (المنػػادم)وػػرأ أبػػك عمػػرك كنػػافع كابػػف كثيػػر يقػػكؿ:   [ُْؽ: ]

 .(ْ) فاكتوى بو يوألف الكسر يدؿ عم ؛ر ياءكالباوكف بغي ،المغة
لسػػػابقة تبػػػيف أف ا،مػػػاـ السػػػمروندم يعتمػػػد عمػػػى المغػػػة العربيػػػة فػػػي كمػػػف خػػػالؿ األمثمػػػة ا

 ترجيحو بيف القراءات.
، ومـن األمثمـة مصاحف الصحابة عمى  أحياناا وكان اإلمام السمرقندي يعتمد في ترجيحو 

 عمى ذلك:
َعْن ِديِنِو َفَسْوَف َيْأِتي  ِمْنكقمْ  َيْرَتدَّ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمنقوا َمْن  ﴿ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: 

 َعَمـى اْلَكـاِفِريَن يقَجاِىـدقوَن ِفـي َسـِبيِل المَّـِو َواَل  المَّوق ِبَقْوم  يقِحبُّيقْم َويقِحبُّوَنوق َأِذلَّة  َعَمى اْلمقْؤِمِنيَن َأِعزَّة  
وػرأ  يقػكؿ:  [ْٓالمائػدة: ] ﴾َواِسـع  َعِمـيم   َيَخافقوَن َلْوَمَة اَلِئم  َذِلـَك َفْضـلق المَّـِو يقْؤِتيـِو َمـْن َيَشـاءق َوالمَّـوق 

فيك األصؿ ( ددً تى رٍ يى )ف ما مف ورأ  ،كورأ الباوكف بالداؿ الكاحدة مع التشديد ،نافع كابف عامر بالداليف
كأمػا  ،بالػداليف رأيػت فػي مصػحؼ عثمػاف بػف عوػاف  :كركم عف أبػي عبيػدة أنػو وػاؿ ،في المغة

                                                 

 (. َُٓ/ُبحر العمـك ) (ُ)
 (.ُٕٖ/ُالمرجع السابؽ ) (ِ)
 (.ِّٔ/ِالمرجع السابؽ ) (ّ)

 (.ِّّ/ّالمرجع السابؽ ) (ْ)
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األكلػػى فػػي الثانيػػة ف سػػكف األكلػػى ثػػـ حػػرؾ الثانيػػة إلػػى النصػػب ألنػػو أدغػػـ الػػداؿ ف (؛يرتػػد)مػػف وػػرأ 
 .(ُ) اللتقاء الساكنيف

فوي المثاؿ السابؽ رجح ا،ماـ السمروندم القراءة بالداليف كبيف أنيا ىي األصؿ في المغة 
 .كاعتمد عمى ذلؾ بما ىك مكجكد في مصحؼ ا،ماـ عثماف بف عواف

ـــا ﴿الى: كمػػػف ذلػػػؾ مػػػا ذكػػػره عنػػػد توسػػػيره لقكلػػػو تعػػػ ـــي  َلِكنَّ ـــي َواَل أقْشـــِركق ِبَربّْ ـــَو المَّـــوق َربّْ ىق
 ؛بػاأللؼ كتشػديد النػكف (لكنػا) بػف عػامر كنػافع فػي إحػدل الػركايتيفاوػرأ يقكؿ:   [ّٖالكيؼ: ]﴾َأَحداا

فيػذا  (لكف أنا ىػك ا ربػي)كفي مصحؼ ا،ماـ  (لكف)كف أنا ف دغـ فيو كورأ الباوكف ألف أصمو ل
 .(ِ) غة كمعناه لكف أنا أوكؿ ىك ا ربيىك األصؿ في الم

فوي المثاؿ السابؽ ذكر ا،ماـ السمروندم وراءتيف متكاترتيف، ككػاف وػد عػزل وػراءة األلػؼ 
كتشديد النكف إلى ابف عامر كنافع، كالصكاب أف ا،ماـ نػافع لػـ يقػرأ بيػذه القػراءة إنمػا وػرأ بػالقراءة 

 .(ّ)الثانية
مػا ذكػره عنػد توسػيره فمـثبلا: ، العقـلعمـى  أحيانـاا فـي ترجيحـو  وكان اإلمـام السـمرقندي يعتمـد

ِبَيا ِإْبرَاِىيمق َبِنيِو َوَيْعققوبق َيا َبِنيَّ ِإنَّ المَّـَو اْصـَطَفى َلكقـمق الـدّْيَن َفـبَل َتمقـوتقنَّ  َوَوصَّى ﴿لقكلو تعالى: 
 (ككصػػى) كوػرأ البػػاوكف (،كأكصػػى)امروػػرأ نػافع كابػػف عػ يقػكؿ:  [ُِّالبقػػرة: ] ﴾ ِإالَّ َوَأْنـتقْم مقْســِممقونَ 
 .(ْ) ألنو ال يككف إال لمرات كثيرة ؛كىك أبمغ مف أكصى

ف ا،مػػػاـ السػػػمروندم كػػػػاف كغيػػػره مػػػف الموسػػػريف يػػػرجح بػػػيف القػػػػراءات إ :ؾ يمكػػػف القػػػكؿكبػػػذل
-القرآنية، سكاء كانت وراءة متكاترة عمى مثميا، أك وراءة متكاترة عمى وراءة شاذة، أما النكع الثالػث

فمػػـ يظيػػر فػػي توسػػيره، كاسػػتخدـ فػػي ذلػػؾ ألواظػػان متعػػددة،  -كىػػك تػػرجيح وػػراءة شػػاذة عمػػى متػػكاترة
 كاعتمد عمى أميات العمـك لمكصكؿ إلى ذلؾ.

 
                                                 

 (. ِِْ/ُبحر العمـك ) (ُ)

 (. ّْٕ/ِ) جع السابؽالمر  (ِ)

 .(ُِِ/ُ)انظر: البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة، عبد الوتاح القاضي،  (ّ)

 (. ُُِ/ُبحر العمـك ) (ْ)
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 ثانياا: االختيار عند السمرقندي:
، كأكثػػر مػػف ذكػػر اختيػػار كػػؿ لقػػد ذكػػر ا،مػػاـ السػػمروندم فػػي توسػػيره اختيػػارات بعػػض العممػػاء

 عبيد؛ ألنيما كانا عالميف في القراءات كالمغة. بيمف: أبي عبيدة ك أ
 ، ومن األمثمة عمى ذلك:عبيدة لمقراءاتذكره اختيار أبي 

ـا تَـَرَك اْلَواِلـَداِن َواأْلَْقَربقـوَن َوالَّـِذيَن  ﴿ما ذكره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى:  َوِلكقـلٍّ َجَعْمَنـا َمـَواِلَي ِممَّ
أىؿ  ورأ يقكؿ:  [ّّالنساء: ] ﴾َنِصيَبيقْم ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمى كقلّْ َشْيء  َشِييداا َعَقَدْت َأْيَمانقكقْم َفوتقوىقْم 

وػػاؿ أبػػػك  ،كالبػػاوكف بػػػاأللؼ ،بغيػػػر ألػػؼ (كالػػذيف عقػػػدت أيمػػانكـ) الككفػػة حمػػزة كالكسػػػائي كعاصػػـ
وػػرأ كمػػف  ،ألنػػو مػػف معاوػػدة الحمػػؼ فػػال يكػػكف إال بػػيف اثنػػيف ؛بػػاأللؼ (عاوػػدت)كاالختيػػار  :عبيػػدة

 .(ُ) معناه عقدت ليـ أيمانكـ ف ضمر فييا ليـ (عقدت)
ْذ ِمْن َأْمَواِلِيْم َصَدَقةا تقَطيّْرقىقْم َوتقَزكّْيِيْم ِبَيا َوَصلّْ  ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى:  خق

بػػف كثيػػر كأبػػك اوػرأ نػػافع ك :  يقػػكؿ [َُّالتكبػػة: ] ﴾َعَمــْيِيْم ِإنَّ َصــبَلَتَك َســَكن  َليقــْم َوالمَّــوق َســِميع  َعِمــيم  
كوػػػػرأ البػػػػاوكف  ،بموػػػػظ الجماعػػػػة (إف صػػػػمكاتؾ)ف عػػػػامر كعاصػػػػـ فػػػػي ركايػػػػة أبػػػػي بكػػػػر بػػػػاعمػػػػرك ك 

أال تػرل إلػى وػكؿ  ،ألف الصػالة أكثػر مػف الصػمكات ؛كىػذا أحػب إلػي :كواؿ أبػك عبيػدة(، صالتؾ)
بَلةَ ...﴿ا تعالى  نما ىي صالة ا [ِٕاألنعاـ: ] ﴾...َأِقيمقوا الصَّ  .(ِ) ألبدكاج

َقاَل َربّْ َأنَّى َيكقونق ِلـي غقـبَلم  َوَكاَنـِت اْمرََأِتـي َعـاِقراا  ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: 
 (تيػان عً )وػرأ حمػزة كعاصػـ فػي ركايػة حوػص كالكسػائييقكؿ:   [ٖمريـ: ] ﴾ َوَقْد َبَمْغتق ِمَن اْلِكَبِر ِعِتيِّا

كوػػرأ البػػاوكف (، بكيػػا)إال أف عاصػػما خالويمػػا فػػي  (كبكيػػان ( ك)ان ثيػػجً )ك  (ميان ًصػػ)بكسػػر العػػيف ككػػذلؾ 
 .(ّ) ألنو أفصح المغتيف كىي وراءة أبي ؛الضـ اختارككاف أبك عبيدة  ،كميا بالضـ

 
 ، ومن األمثمة عمى ذلك:لمقراءات عبيد ذكره اختيار أبي

ِع النَّْخَمـِة َقاَلـْت َيـا َلْيَتِنـي ِمـتُّ َفَأَجاَءَىا اْلَمَخاضق ِإَلـى ِجـذْ  ﴿ما ذكره عند توسيره لقكلو تعػالى: 
بنصب  (سيان نى )ورأ حمزة كعاصـ في ركاية حوص يقكؿ:   [ِّمريـ: ] ﴾َقْبَل َىَذا َوكقْنتق َنْسياا َمْنِسيِّا 

ألنيػػا كانػػت أكثػػر فػػي لغػػة  ؛كبالكسػػر نقرؤىػػا :وػػاؿ أبػػك عبيػػد ،بكسػػر النػػكفان( سػػينً )كالبػػاوكف  ،النػػكف
 .(ْ) يا أىؿ الحرميف كالبصرةكأفشاىا كعمي ،العرب

                                                 

 (. ِّٓ/ُبحر العمـك ) (ُ)

 (.ٖٔ/ِ) المرجع السابؽ (ِ)

 (.ّٗٔ/ِ) المرجع السابؽ (ّ)

 (.ِّٕ/ِ) المرجع السابؽ (ْ)
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 ﴾َأَفرََأْيَت الَِّذي َكَفَر ِبوَياِتَنا َوَقاَل أَلقوَتَينَّ َماالا َوَوَلـداا ﴿ككذلؾ ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: 
بوػتح الػكاك كالػالـ فػي كػؿ القػرآف غيػر  (دان لىػككى  مػاالن )نافع كعاصـ كأبك عمرك  ورأيقكؿ:   [ٕٕمريـ: ]

كوػرأ حمػزة كالكسػائي بضػـ الػكاك  ،كىكػذا ركم عػف مجاىػد ،أ فػي سػكرة نػكح بالضػـأف أبا عمرك وػر 
 :كوػاؿ أبػك عبيػد ،كالتي فػي الزخػرؼ كالتػي فػي سػكرة نػكح ،كجـز الالـ مف ىا ىنا إلى آخر السكرة

كوػػػاؿ  ،كالكلػػػد كاحػػػد ،الكلػػػد جماعػػػة األىػػػؿ :د فيقػػػاؿٍلػػػد غيػػػر الكي لىػػػألنيمػػػا جعػػػال الكى  ؛إنمػػػا وػػػرأ ىكػػػذا
كالػذم عنػػدنا  :وػاؿ أبػك عبيػػد ،الكلػػد بمعنػى الكلػػد كجػاز أف يكػكف ،الكلػد مثػػؿ أسػد كأسػػد :(ُ)الزجػاج

 .(ِ) كالذم نختاره منيما بوتح الكاك كالالـ ،في ذلؾ أنيما لغتاف
َوَمـا َأْرَسـْمَنا َقْبَمـَك ِإالَّ ِرَجـاالا نقـوِحي ِإَلـْيِيْم َفاْسـأَلقوا  ﴿ككذلؾ ما ذكػره عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى: 

إال رجاال نكحي ) ورأ عاصـ في ركاية حوصيقكؿ:   [ٕاألنبياء: ] ﴾ َأْىَل الذّْْكِر ِإْن كقْنتقْم اَل َتْعَممقونَ 
 [ِٓاألنبيػاء: ] ﴾...َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن َرسقول  ِإالَّ نقوِحي ِإَلْيوِ ﴿ككذلؾ في وكلو  ،بالنكف( إلييـ

أبػػي عبيػػد  اختيػػاركىػػك  ،كالبػػاوكف كالىمػػا باليػػاء ،كالثػػاني بػػالنكف كوػػرأ حمػػزة كالكسػػائي األكؿ باليػػاء
 .(ّ) رحمو ا

                                                 

عرابػػو، الزجػػاج: إبػػراىيـ بػػف ا (ُ) لسػػرم بػػف سػػييؿ، أبػػك إسػػحاؽ النحػػكم، لػػو تػػ ليؼ كثيػػرة منيػػا: معػػاني القػػرآف كاج
 (.ُٗٔ/ُُ)ابف كثيرق. انظر: البداية كالنياية ُُّكالعركض كغير ذلؾ، تكفي سنة 

 (. ّٖٓ،ّٖٔ/ِبحر العمـك ) (ِ)

 (.َِْ/ِ) المرجع السابؽ (ّ)
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 يا ٌحسب نإلياو انسًشقنذيانًبحث األًل: 
 

تبػػيف أف ا،مػػاـ السػػمروندم كػػاف إمامػػان كعالمػػان، متبحػػران فػػي عمػػكـ كثيػػرة،  بعػػد البحػػث كالدراسػػة
كمنيا عمـ القراءات، كود اشتمؿ توسيره عمى مادة عممية كاسعة في عمـ القػراءات، ككػاف ذلػؾ مػف 

 تكجييو كترجيحو لمقراءات، ب سمكب رائع دؿ عمى سعة عممو ككثرة اطالعو.خالؿ عرضو ك 
ف مف أىـ ما تميز بو ا،ماـ السمروندم أثناء عرضو لمقر   اءات القرآنية في توسيره ما يمي:كاج

عرضو لمقراءات القرآنية بشكؿ كاسع كشامؿ، كلـ يغوؿ إال عف الشػيء اليسػير منيػا، فػال  .ُ
كفييا وراءات ورآنيػة إال كيكردىػا أك يشػير إلييػا، كمػا ظيػر ذلػؾ تكاد تمر بآية في توسيره 

 أثناء البحث.

فمػػـ  ،أنػػو اسػػتعرض فػػي توسػػيره ثالثػػة أنػػكاع مػػف القػػراءات )المتػػكاترة كالصػػحيحة كالشػػاذة( .ِ
يقتصػػػر عمػػػى القػػػراءات المتػػػكاترة فقػػػط، بػػػؿ ذكػػػر القػػػراءات الشػػػاذة أيضػػػان، ككجييػػػا كبػػػيف 

 رآف.معناىا كسخرىا لخدمة توسير الق

يوسر القراءات القرآنيػة، كيبػيف  -في غالب أمره-كمما يحسب لهماـ السمروندم أنو كاف  .ّ
معانييا المختموة، كالتي أثرت التوسير مف جانب، كبينت إعجاز القرآف الكػريـ مػف جانػب 

 آخر.

أك  ،مػػػف الصػػػػحابةكػػػانكا أنػػػو كػػػاف حريصػػػان عمػػػى نسػػػبة القػػػػراءات إلػػػى أصػػػحابيا، سػػػكاء  .ْ
أك غيرىـ مف أئمة القػراء، ككػاف يكتوػي أحيانػان  ،أك العشرة ،ف القراء السبعةأك م ،التابعيف

 بنسبة القراءة ألىؿ البمد الذيف اشتيركا بتمؾ القراءة.

، يظير ىذا مف خالؿ نسبة القراءة إلييـ، فتارة عتني بالقراءات المتكاترة عناية بالغةكاف ي .ٓ
، ممػػا يػػدؿ عمػػى شػػيرة ىػػذه القػػراءات بالعامػػة بػػالجميكر، كتػػارة بالجماعػػة، كأخػػرل يصػػويـ

 كتكاترىا ككثرة مف ورأ بيا.

كمما يعد لهماـ السمروندم، أنو ينبو عمى شذكذ القراءات أحيانان، ككاف ىذا كاضحان جميػان  .ٔ
 عند حكمو عمى القراءة بقكلو: كىي وراءة شاذة، أك ورئ في الشاذ. 

رة منيػا أك الشػاذة، معتمػدان فػي ذلػؾ أنو عني بتكجيو القراءات كاالحتجاج ليا سػكاء المتػكات .ٕ
عمى القرآف الكريـ كعمكمو، كالسنة النبكية، كالمغة العربية كعمكميا، كغير ذلؾ مف العمػـك 

 المتعددة التي سخرىا في خدمة القراءات القرآنية.

ءة الشػاذة، كمػا جػاء ذلػؾ كمما يعد لهماـ السمروندم، ترجيحػو لمقػراءة المتػكاترة عمػى القػرا .ٖ
 .حثفي الب
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القػراءات بطريقػة معتدلػة كمنصػوة، كاسػتخدـ  عػرضكمما يحسب لهمػاـ السػمروندم، أنػو  .ٗ
 ألواظان دويقة عبرت عف ذلؾ، فمـ يكف فييا إضعاؼ أك مس بقراءة متكاترة.

ككػػػذلؾ ممػػػػا يحسػػػػب لهمػػػاـ السػػػػمروندم، أنػػػػو كػػػػاف ييػػػدؼ مػػػػف تكجيػػػػو القػػػػراءات  .َُ
ا بكػػؿ مػػا أكتػػي مػػف عمػػـ كحكمػػة، معتمػػدان إثػػراء التوسػػير كبيػػاف معانييػػ إلػػى كالتػػرجيح بينيػػا

 عمى أوكاؿ السمؼ كأوكاؿ أىؿ المغة.
كممػػػا يحسػػػب أيضػػػان لهمػػػاـ السػػػمروندم، أنػػػو لػػػـ يػػػرجح وػػػراءة شػػػاذة عمػػػى وػػػراءة  .ُُ

 متكاترة، كىذا يدؿ عمى أف مكووو مف القراءة المتكاترة مكوؼ التقديس.
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 يا ٌؤخز عهى اإلياو انسًشقنذي: ثانًانًبحث ان

مشػػككران فػػي عػػرض القػػراءات فػػي  كبيػػران  أف ا،مػػاـ السػػمروندم وػػد بػػذؿ جيػػدان  رغـ مػػفكبػػال
الباحػث فقػد كوػؼ ، كمػف ثػـ عػف البشػر متسػـ بالنقصػاف كالتقصػيرف كؿ جيد يصدر توسيره، إال أ

،مػػػػاـ ، كىػػػػي فػػػػي حقيقتيػػػػا ال تػػػػنقص مػػػػف وػػػػدر افػػػػي توسػػػػيرهالمآخػػػػذ ك  الممحكظػػػػات بعػػػػضعمػػػػى 
 ، فيك عالـ مشيكر كمشيكد لو بعظيـ عممو كسعة اطالعو.، كال تعيب توسيرهالسمروندم
 

ذا كػػػاف البػػػد مػػػف التنبيػػػو لمػػػا كوػػػع لهمػػػاـ السػػػمروندم مػػػف سػػػيك أك خطػػػ  أثنػػػاء عرضػػػو  كاج
 لمقراءات في توسيره فيي كما يمي:

ءات فػػي توسػػيره، إال أنػػو وػػد مػػع أف ا،مػػاـ السػػمروندم كػػاف حريصػػان عمػػى ذكػػر جميػػع القػػرا .ُ
َوَتَر  كقـلَّ أقمَّـة  َجاِثَيـةا كقـلُّ  ﴿فمثالن ما ذكره عند توسيره لقكلو تعالى: بعض القراءات،  فاتو

ــتقْم َتْعَممقــونَ  ــْوَم تقْجــَزْوَن َمــا كقْن ــة  تقــْدَعى ِإَلــى ِكتَاِبَيــا اْلَي كػػؿ أمػػة يقػػكؿ:  ) [ِٖالجاثيػػة: ]﴾أقمَّ
َم َنـْدعقو كقـلَّ َيـوْ : )كىذا كقكلو ،يعني إلى ما في كتابيا مف خير أك شر (تدعى إلى كتابيا
ـــاِمِيمْ  ـــاس  ِبِإَم ، فوػػػي المثػػػاؿ السػػػابؽ لػػػـ يػػػذكر ا،مػػػاـ (ُ) يعنػػػي بكتػػػابيـ [ُٕا،سػػػراء: ]( أقَن

السػػمروندم أم اخػػتالؼ لمقػػراء فػػي وكلػػو)كؿ أمػػة تػػدعى( مػػع أف ا،مػػاـ يعقػػكب وػػد ورأىػػا 
مػػػاـ ، إلػػػى غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف األمثمػػػة التػػػي تؤكػػػد أف ا،(ِ)بوػػػتح الػػػالـ، كوػػػرأ البػػػاوكف بالضػػػـ

 السمروندم ود فاتو ذكر بعض القراءات.

، حيػث إنػو أخطػ  فػي نسػبة مكاضػعأنو لـ يكف دويقان في نسػبة القػراءة لقارئيػا فػي بعػض ال .ِ
 بعض القراءات إلى أصحابيا، كود بينت ذلؾ أثناء البحث.

َواَل  ﴿فمػػثالن عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:  ،أنػػو حكػػـ عمػػى بعػػض القػػراءات المتػػكاترة بالشػػذكذ .ّ
يَّاكقْم ِإنَّ َقْتَميقْم َكـاَن ِخْطئاـا َكِبيـرااتَ   [ُّا،سػراء: ]﴾ْقتقمقوا َأْواَلَدكقْم َخْشَيَة ِإْمبَلق  َنْحنق َنْرزقققيقْم َواِ 

( اءطىػػخً )بػػف كثيػػر اكوػػرأ  ،بنصػػب الخػػاء كجػػـز الطػػاء (  كبيػػران ٍطػػخى )وػػرأ ابػػف عػػامريقػػكؿ:  
 ،كبيػػران  كسػػر الخػػاء بغيػػر مػػد أم إثمػػان كوػػرأ البػػاوكف ب ،بكسػػر الخػػاء كفػػتح الطػػاء كمػػد األلػػؼ

كمف ورأ بالنصب معناه إف وتميـ كاف غير  ،ان مى ثٍ إً  ـي ثى  ٍ يى  ـى ثً مثؿ أى  ، ن طٍ خى   ي طى خٍ يى  ىءى طً خى  :كيقاؿ

                                                 

 (.ِٕٔ،ِٖٔ/ّ) بحر العمـك (ُ)

 (.ِّٕ/ِاءات العشر )انظر: النشر في القر  (ِ)



  القراءات عند اإلمام الدمرقندي في الميزانفصل الرابع                                                               ال

     ُُٔ 

بنصػب الخػاء كالطػاء كىػي  (ُ)كوػرأ بعضػيـ ، اءن طىػخى كى   ى طىػخى  ىءي ًطػخٍ يي   ى طىػخٍ أى  :يقاؿ ،صكاب
 بيف أنو ود حكـ عمى وراءة متكاترة ب نيا وراءة شاذة.، فوي المثاؿ السابؽ ت(ِ) وراءة شاذة

كمما يؤخذ عمى ا،ماـ السمروندم، أنو يكتوي أحيانان بذكر وراءة بعض القراء دكف ا،شارة  .ْ
ِفي بقيقوت  َأِذَن المَّوق َأْن تقْرَفَع َويقْذَكَر  ﴿إلى بقية القراء، فمثالن عند توسيره لقكلو تعالى: 

في  بف عامر كعاصـاورأ يقكؿ:   [ّٔالنكر: ]﴾بّْحق َلوق ِفيَيا ِباْلغقدقوّْ َواآْلَصالِ ِفيَيا اْسمقوق يقسَ 
، فاكتوى ا،ماـ (ّ) بنصب الباء عمى معنى فعؿ ما لـ يسـ فاعمو (حيسب  )ركاية أبي بكر 

بذكر وراءة ابف عامر كشعبة، كلـ يذكر بقية القراء الذيف  السمروندم في المثاؿ السابؽ
 . (ْ)لكسربا اورؤكى

لػػـ يػػراع ا،مػػاـ السػػمروندم ترتيبػػان معينػػان أثنػػاء نسػػبة القػػراءات ألصػػحابيا، فتػػارة يقػػدـ القػػراء  .ٓ
 .السبعة عمى غيرىـ، كتارة يقدـ الصحابة 

كممػػا يؤخػػذ عميػػو، أنػػو أحيانػػان يػػذكر القػػراءات الشػػاذة دكف التنكيػػو عمػػى شػػذكذىا، كقػػراءات  .ٔ
 راء.، أك التابعيف أك غيرىـ مف القالصحابة

 –كمع ذلؾ  - تبيف فيما سبؽ أف ا،ماـ السمروندم ود أكثر مف تكجييو لمقراءات، إال أنو .ٕ
يكتوػػي بقكلػػو: )كىمػػا لغتػػاف( أك )معناىمػػا كاحػػد( أك يػػذكر القػػراءة دكف تكجيػػو  أحيانػػان  كػػاف

ــَيــ ﴿كىػػذا ممػػا يؤخػػذ عميػػو، فمػػثالن عنػػد توسػػيره لقكلػػو تعػػالى:  ــا النَّــاسق كقمقــوا ِممَّ ا ِفــي ا َأيَُّي
طقَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَّوق َلكقْم َعدقوّّ مقِبين   يقػكؿ:   [ُٖٔالبقػرة: ]﴾ اأْلَْرِض َحبَلالا َطيّْباا َواَل َتتَِّبعقوا خق

كوػػػرأ  ،بجػػػـز الطػػػاء (كاتخٍطػػػ)وػػػرأ نػػػافع كأبػػػك عمػػػرك كحمػػػزة كعاصػػػـ فػػػي ركايػػػة أبػػػي بكػػػر 
كىمػػػػا لغتػػػػاف  ،ءبضػػػػـ الطػػػػا( كاتخطيػػػػ) ئي كابػػػػف كثيػػػػر كعاصػػػػـ فػػػػي ركايػػػػة حوػػػػصالكسػػػػا

، كعند الرجكع إلى كتب التكجيو نجد أف العمماء ود احتجكا ليػذه القػراءة (ٓ) كمعناىما كاحد
ألنػو جمػع خطػكة  ؛الحجة لمف ضـ أنػو أتػى بموػظ الجمػع عمػى حقيقػة مػا كجػب لػوفقالكا:  

ــونَ )...  :كدليمػػو وكلػػو ــاِت آِمنق ــي اْلغقرقَف ــْم ِف جػػة لمػػف كالح ،ألنػػو جمػػع غرفػػة؛[ّٕسػػب : ] (َوىق
فمما كانكا يسكنكف مثؿ ذلػؾ مػع  ،أسكف أنو خوؼ الكممة الجتماع ضمتيف متكاليتيف ككاك

  .(ٔ) غير الكاك كاف السككف مع الكاك لثقميا أكلى
                                                 

 (.َّٕ/ِالنشر في القراءات العشر ): وراءة متكاترة ركيت عف أبي جعور كابف ذككاف. انظر (ُ)

 (.َُّ/ِ) بحر العمـك (ِ)

 (.ُْٓ/ِالمرجع السابؽ ) (ّ)

 (.ِّّ/ِالنشر في القراءات العشر ): انظر (ْ)

 (.ُّٗ/ُ) بحر العمـك (ٓ)

 (.ُٗ،ِٗ/ُالحجة في القراءات السبع ) (ٔ)



  القراءات عند اإلمام الدمرقندي في الميزانفصل الرابع                                                               ال

     ُُٕ 

كمما يؤخذ عمى ا،ماـ السمروندم، أنو ينقؿ أوكاؿ العمماء في الترجيح كاالختيار )ك بي    .ٖ
متػػكاترة، ثػػـ ال ينػػاوش أك يعمػػؽ عمػػى ذلػػؾ، ممػػا عبيػػد كأبػػي عبيػػدة( كربمػػا طعنػػكا فػػي وػػراءة 

َوَقـاَل الشَّـْيَطانق َلمَّـا  ﴿تمػؾ األوػكاؿ، فمػثالن عنػد توسػيره لقكلػو تعػالى:  فيكحي أنو راض ع
ــْن  ــْيكقْم ِم ــَي َعَم ــاَن ِل ــا َك ــَأْخَمْفتقكقْم َوَم ــَدكقْم َوْعــَد اْلَحــقّْ َوَوَعــْدتقكقْم َف ــرق ِإنَّ المَّــَو َوَع ققِضــَي اأْلَْم

ْمَطان  ِإالَّ َأْن َدَعْوتقكقْم َفاْسَتَجْبتقْم ِلي َفبَل َتمقومقوِني َولقومقوا َأْنفقَسـكقْم َمـا َأَنـا ِبمقْصـِرِخكقْم َوَمـا سق 
 ﴾َأْنــتقْم ِبمقْصــِرِخيَّ ِإنّْــي َكَفــْرتق ِبَمــا َأْشــَرْكتقمقوِن ِمــْن َقْبــلق ِإنَّ الظَّــاِلِميَن َليقــْم َعــَذاب  أَِلــيم  

كوػػرأ  ،بكسػػر اليػػاء كىػػي وػػراءة األعمػػش (مػػا أنػػتـ بمصػػرخي)وػػرأ حمػػزة يقػػكؿ:   [ِِإبػػراىيـ:]
كىكػذا وػاؿ  ،النصب أحسف كاألكؿ ما نراه إال غمطػا :واؿ أبك عبيدة ،الباوكف بنصب الياء

ىػػػػػي لغػػػػػة لػػػػػبعض العػػػػػرب كالنصػػػػػب ىػػػػػي المغػػػػػة الظػػػػػاىرة كىػػػػػك مكافػػػػػؽ  :كيقػػػػػاؿ ،الزجػػػػػاج
عبيػػدة كالزجػػاج وػػراءة  السػػمروندم تػػرجيح أبػػي ؽ ذكػػر ا،مػػاـ، فوػػي المثػػاؿ السػػاب(ُ) لمعربيػػة

 النصب، ثـ طعنيما في وراءة الكسر كىي وراءة متكاترة.

 
إف ما ذكر مف المآخذ كالخط  عمى ا،ماـ السمروندم، ال يكاد يذكر  :كفي الختاـ يمكف القكؿ

لنػػا كلػػو،  أف يغوػر كأسػػ ؿ ا تعػػالىفػي مقابػػؿ مػا أجػػاد كأفػػاد بػو فػػي عرضػػو لمقػراءات فػػي توسػيره، 
 كأف يجمعنا بو مع النبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف.

 

                                                 

 (.ُِْ/ِ) بحر العمـك (ُ)



  خاتمةال

     ُُٖ 

 
 الخاتمة

 كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات:
 أوالا: أىم النتائج:

، إال أف أغمػػب كتػػب التػػراجـ اكتوػػت بػػذكر مشػػيكرا،مػػاـ السػػمروندم عمػػى الػػرغـ مػػف أف  .ُ
يكتنوػػو كأسػػرتو كرحالتػػو فػػال يػػزاؿ اسػػمو ككنيتػػو أىػػـ مؤلواتػػو، أمػػا بالنسػػبة لمكلػػده كنشػػ تو 

 ال يعرؼ عنو إال الشيء القميؿ.الغمكض، ك 

نشػػ  ا،مػػاـ السػػمروندم كترعػػرع فػػي القػػرف الرابػػع اليجػػرم كتمقػػى العمػػـ فػػي مدينػػة سػػمروند،  .ِ
 التي كانت وبمة طالب العمـ في ذلؾ الكوت.

إسػػػالمية  كػػػاف العػػػالـ ا،سػػػالمي فػػػي عيػػػد ا،مػػػاـ السػػػمروندم مقسػػػمان بػػػيف ثػػػالث خالفػػػات .ّ
كبػػرل،  كوػػػد كانػػػت الخالفػػػة العباسػػية متسػػػمة فػػػي ذلػػػؾ الكوػػت بالضػػػعؼ، كصػػػاحب ىػػػذا 

مػػػػكطف ا،مػػػػاـ –التوكػػػػؾ ويػػػػاـ عػػػػدد مػػػػف الػػػػدكيالت المسػػػػتقمة، ككانػػػػت الدكلػػػػة السػػػػامانية 
 كاحدة منيا. -السمروندم

 بدرجة كبيرة بعقيدة األشاعرة، ككاف حنوي المذىب. ان لقد كاف ا،ماـ السمروندم مت ثر  .ْ

ترؾ ا،ماـ السمروندم إرثان عظيمان مف المصنوات كاآلثار العممية في شتى العمػكـ، كمنيػا  .ٓ
 الذم نحف بصدده. -بحر العمكـ–توسيره 

عتبر مف العمػـك األساسػية لويػـ اآليػات ت القراءات القرآنية مف أشرؼ العمكـ كأفضميا، كما .ٔ
 .القرآنية، كبياف معانييا

سػػػيره ثالثػػػة أنػػػكاع مػػػف القراءات)المتػػػكاترة كالصػػػحيحة اسػػػتعرض ا،مػػػاـ السػػػمروندم فػػػي تو .ٕ
 .كالشاذة(،

توسػػػػػػير ا،مػػػػػػػاـ السػػػػػػػمروندم زاخػػػػػػػر بتكجيػػػػػػػو القػػػػػػراءات كاالحتجػػػػػػػاج ليػػػػػػػا، بشػػػػػػػتى أنػػػػػػػكاع  .ٖ
، حجػػػػج نحكيػػػػة كصػػػػرفية العمؿ)نصػػػػكص ورآنيػػػػة، أحاديػػػػث نبكيػػػػة، وػػػػراءات لمصػػػػحابة

 كبالغية ...الا (.

تككف ىناؾ مواضمة بيف القراءات المتكاترة،  اعتنى العمماء بالترجيح كاالختيار، بشرط أال .ٗ
 كأال ينتقص مف القراءات المتكاترة  أك الطعف فييا.  

القراءات القرآنية سنة متبعة، فإذا ثبت تكاترىا كجػب التسػميـ المطمػؽ ليػا، كال يجػكز بحػاؿ  .َُ
 بالضعؼ أك الخط . تكسـ مف األحكاؿ أف

 كليس العكس. ،تبعان ليا العربية القكاعدضبط كتي  ،حتكـ إلييايي القراءات القرآنية أصؿ  .ُُ



  خاتمةال

     ُُٗ 

 

كػػاف ا،مػػاـ السػػمروندم يػػرجح بػػيف القػػراءات المتػػكاترة، ككػػاف يػػرجح القػػراءة المتػػكاترة عمػػى  .ُِ
، كالمغػػة العربيػػة ، كأحيانػػان اعتمػػد عمػػى الشػػاذة، كاعتمػػد فػػي ذلػػؾ عمػػى وػػراءات الصػػحابة

 عقمو.

أوػػكاؿ كاختيػػار)أبي  كثػػر مػػف ذكػػركػػاف ا،مػػاـ السػػمروندم يػػذكر اختيػػار العممػػاء، ككػػاف ي .ُّ
 عبيد( كومما كاف يناوش أدلتيـ أك يعٌمؽ عمييا. عبيدة، كأبي

 

 ثانياا: أىم التوصيات:
يكصي الباحث المسمميف بضركرة العناية بعمـ القراءات، كفتح المعاىد كالكميات التي  .ُ

 تختص بمجاليو )النظرم كالعممي(.

جيكدىـ في خدمة ىػذا العمػـ العظػيـ،  ككذلؾ يكصي الباحث المسمميف ب ف يضاعوكا .ِ
كتكفير مكتبة إسالمية كاسعة تضـ الكثير مف كتب القراءات، التي تكضػح لممسػمميف 

 أىمية ىذا العمـ كحقيقتو كأصكلو.

ككػػذلؾ يكصػػي الباحػػث باسػػتخراج كػػؿ القػػراءات التػػي عرضػػيا ا،مػػاـ السػػمروندم فػػي  .ّ
ءات المتخصصػة، كتجميػع ذلػؾ توسيره، كمف ثـ الحكـ عمى كؿ وراءة مػف كتػب القػرا

ضافتو لممكتبة ا،سالمية.  في كتاب مستقؿ كاج

 



  خاتمةال

     َُِ 

 ممخص الرسالة  
 

كعمػػى آلػػو كأصػػحابو  الحمػػد  رب العػػالميف، كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى سػػيد المرسػػميف محمػػد 
 ، كبعد:كعمى مف تبعو بإحساف إلى يـك الديف

(، كوػػد وسػػمتو تنػػاكؿ دراسػػة مػػنيج ا،مػػاـ السػػمروندم فػػي تفػػإف ىػػذا البحػػث  وسػػيره )بحػػر العمػػـك
 إلى تمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة:

ذكػػػػرت فيػػػػو تعريػػػػؼ القػػػػراءات لغػػػػة كاصػػػػطالحان، كأركػػػػاف القػػػػراءة المقبكلػػػػة، كأنػػػػكاع  التمييــــد:
 القراءات القرآنية، كأىمية القراءات في توسير القرءاف الكريـ. 

تػػو العمميػػة، كوسػػمتو إلػػى ذكػػرت ترجمػػة ا،مػػاـ السػػمروندم كعصػػره كحيا الفصــل األول:وفــي 
ثالثػػة مباحػػث: ذكػػرت فػػي المبحػػث األكؿ ترجمتػػو )اسػػمو كنسػػبو ككنيتػػو كمكلػػده كنشػػ تو ككفاتػػو(، 
كعػػػالج المبحػػػث الثػػػاني عصػػػره مػػػف حيػػػث الحػػػاالت التػػػي عاشيا)السياسػػػية كالوكريػػػة كاالجتماعيػػػة 

 ،شيكخو كتالميذهعمـ، ك كالثقافية(، كأما المبحث الثالث فضمنتو حياتو العممية كرحالتو في طمب ال
 .كمصنواتوكآثاره العممية  ،عقيدتو كمذىبو الوقييك 

تحدثت عػف القػراءات فػي توسػيره، كوػد وسػمتو إلػى مبحثػيف: أمػا المبحػث  وفي الفصل الثاني:
تنػػاكؿ أنػػكاع القػػراءات التػػي استعرضػػيا فػػي توسػػيره )المتػػكاترة، كالصػػحيحة، كالشػػاذة(. كأمػػا فاألكؿ 

اكؿ نسػبتو لمقػػراءات إلػػى أصػحابيا، أك نسػػبتيا إلػػى أىػؿ البمػػد ، أك ذكػػره القػػراءة تنػػفالمبحػث الثػػاني 
 ليست منسكبة ألحد، أك نسبتيا إلى العامة أك الجماعة.  

تناكلػػت مػػنيج ا،مػػاـ السػػمروندم فػػي التكجيػػو كالتػػرجيح كاالختيػػار، كوػػد  وفــي الفصــل الثالــث:
التكجيػػو كتحػػدثت عػػف تعريػػؼ التكجيػػو جعمتػػو مػػف مبحثػػيف: ذكػػرت فػػي المبحػػث األكؿ منيجػػو فػػي 

كرأم العمماء فيو ثـ تناكلت تكجيو لمقراءات بالم ثكر، ك بالمغة العربية، ك ب حكاـ التالكة، أك تػرؾ 
ذكرت فيػو منيجػو فػي التػرجيح كاالختيػار كتحػدثت عػف فػالقراءة بدكف تكجيو. كأمػا المبحػث الثػاني 

 تعريويما كرأم العمماء فييما.
فقػػد خصصػػتو لمحكػػـ عمػػى مػػنيج ا،مػػاـ السػػمروندم فػػي القػػراءات، كوػػد  ابــع:وأمــا الفصــل الر 

 ذكرت ما يحسب لو مف مميزات، كما عميو مف مآخذ.
كانػػػت زبػػػدة ك : فقػػػد ذكػػػرت فييػػػا أىػػػـ النتػػػائج كالتكصػػػيات، التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا، أمػػػا الخاتمػػػة

كلػٌي ذلػؾ كالقػادر عميػو، البحث، كا أس ؿ أف يتقبؿ مني ىذا العمؿ المتكاضع، كأف ينوع بو، إنػو 
 .  كصمي الميـ كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد 



  

 

 

 
 

 اؾضها س اؾعاؿة                  

 اتههههههههرس اآلقهههههههههههههههههههػهأواًل: 

 ااقثهههههههرس األحهههههههههههػهثاـوًا: 

 المههح واألعهههػهرس اؾرتاجثاؾثًا: 

 ػهرس ا صاا  وا راجع ابعًا: 

 اتههههههههههػهرس ا وضوعًا: خاؿ 



  فكارس العامةال

     ُِِ 

 

 اتههههههههرس اآلقهههههههههههههههههههػهأواًل: 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
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ػًمًؾ يىٍكـً الدِّيفً  ﴿  .ُ  ٗ،ْٓ،ٕٓ،َٔ ْ ﴾مى
ـى ﴾  .ِ رىاطى الميستىًقي  ٗ،ْٗ،َُّ ٔ ﴿ اىًدنىػػػػا الصِّ

 بقرةسورة ال
مىػػى ويميػػ ﴿  .ّ ػػتىـى الم ػػوي عى ـٍ خى ػػاًرًى مىػػى أىٍبصى ـٍ كىعى ػػٍمًعًي مىػػى سى ـٍ كىعى كًبًي

ـٍ عىذىابه عىًظيـ لىيي  ﴾ ًغشىاكىةه كى
ٕ ُُْ،ْٕ 

ػػاًدعيكفى المٌػػوى كىال ػػًذيفى   .ْ ػػا يىٍخػػدىعيكفى ًإال  أىنويسىػػييـ آ﴿ ييخى مى منػػكا كى
﴾ كفى ا يىٍشعيري مى  كى

ٗ ْٕ 

ػػاًإف  الم ػػوى الى يىٍسػػتى  ﴿  .ٓ ػػثىالن مى ػػا  ٍحًيي أىٍف يىٍضػػًربى مى ػػةن فىمى بىعيكضى
 ﴾...فىٍكوىيىا

ِٔ َْ 

ـ   ﴿  .ٔ ـى اأٍلىٍسػػػػػػػػػػػمىاءى كيم يىػػػػػػػػػػػا ثيػػػػػػػػػػػ ـى آدى م ػػػػػػػػػػػ مىػػػػػػػػػػػى كىعى ـٍ عى ػػػػػػػػػػػيي عىرىضى
ًئكىةً   ﴾...اٍلمىالى

ُّ ٓٗ 

ٍف نىٍوسو شىٍيئنا ﴿  .ٕ  ٖٕ ْٖ ﴾...كىات قيكا يىٍكمنا الى تىٍجًزم نىٍوسه عى

ٍيػػػػره وىػػػاؿى أىتىٍسػػػػتىٍبًدليكفى ال ػػػػًذم ىيػػػػكى أىٍدنىػػػى ًبال ػػػػ ...﴿  .ٖ ًذم ىيػػػػكى خى
ـٍ مىا سى ىٍلتيـٍ   .﴾.. اٍىًبطيكا ًمٍصرنا فىًإف  لىكي

ُٔ ُٓ 

ـٍ ًعٍندى  ...﴿  .ٗ ٍيره لىكي ـٍ خى ـٍ ذىًلكي ـٍ فىاٍوتيميكا أىٍنويسىكي فىتيكبيكا ًإلىى بىاًرًئكي
ـي  ـٍ ًإن وي ىيكى الت ك ابي الر ًحي مىٍيكي ـٍ فىتىابى عى   ﴾بىاًرًئكي

ْٓ ٕ 

ًلػػػػػؾى بًػػػػػ ... ﴿  .َُ يىٍقتيميػػػػػكفى ذى كفى ًبآيىػػػػػاًت الم ػػػػػًو كى ػػػػػانيكا يىٍكويػػػػػري ـٍ كى  ىن يي
كىانيكا يىٍعتىديكفى  ٍكا كى ؽِّ ذىًلؾى ًبمىا عىصى  ﴾ الن ًبيِّيفى ًبغىٍيًر اٍلحى

ُٔ ُٖ 

ٍثـً كىاٍلعيٍدكىافً تى  ...﴿  .ُُ ـٍ ًباٍ،ً مىٍيًي كفى عى  ٕٗ ٖٓ ﴾ ... ظىاىىري
ٍمؼه بىٍؿ لىعى  ﴿  .ُِ وىاليكا ويميكبينىا غي  ُٓ،َٕ ٖٖ ﴾...نىييـي الم وي ًبكيٍوًرًىـٍ كى
ػا كىوىػرى   ﴿  .ُّ مى مىٍيمىافى كى مىى ميٍمًؾ سي ا تىٍتميك الش يىاًطيفي عى كىات بىعيكا مى

كا لىًكف  الش يىاًطيفى كىوىري مىٍيمىافي كى  ﴾ ...سي
َُِ َُٔ 
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     ُِّ 

لىدناك  ﴿  .ُْ ذى الٌموي كى  ٗ ُُٔ ﴾ ...  وىاليكٍا ات خى
ػػػػى ًبيىػػػػا ًإٍبػػػػرى  ﴿  .ُٓ يىٍعقيػػػػكبي يىػػػػا بىنًػػػػي  ًإف  الم ػػػػوى كىكىص  ـي بىًنيػػػػًو كى اًىي

ـي الدِّيفى فىالى تىميكتيف  ًإال  كىأىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى   ﴾  اٍصطىوىى لىكي
ُِّ َُٕ 

ػػج  اٍلبىٍيػػتى أىًك ف  إً ﴿  .ُٔ ػػٍف حى ػػٍركىةى ًمػػٍف شىػػعىاًئًر الم ػػًو فىمى ػػوىا كىاٍلمى الص 
مىٍيًو أىفٍ  نىاحى عى ا اٍعتىمىرى فىالى جي  ﴾...يىط ك ؼى ًبًيمى

ُٖٓ ٕٓ 

بىػػػػ...﴿  .ُٕ ٍكًتيىػػػػا كى ث  ًفييىػػػػا ًمػػػػٍف كيػػػػؿِّ فى ىٍحيىػػػػا بًػػػػًو اأٍلىٍرضى بىٍعػػػػدى مى
 ﴾...دىاب ةو 

ُْٔ ُٖ 

ـٍ   ﴿  .ُٖ ػػٍف يىت ًخػػذي ًمػػٍف ديكًف الم ػػًو أىٍنػػدىادنا ييًحبُّػػكنىيي ًمػػفى الن ػػاًس مى كى
ب   نيكا أىشىدُّ حي  ﴾... ا ًلم وً كىحيبِّ الم ًو كىال ًذيفى آمى

ُٔٓ َُٓ 

الن طىيِّبنػػا كىالى يىػػ  ﴿  .ُٗ ػػالى ػػا ًفػػي اأٍلىٍرًض حى ا أىيُّيىػػا الن ػػاسي كيميػػكا ًمم 
ـٍ عىديكٌّ ميًبيفه   ﴾ تىت ًبعيكا خيطيكىاًت الش ٍيطىاًف ًإن وي لىكي

ُٖٔ ُُْ 

ـي ثىالثًة أىي اـو  ﴿  .َِ  ُٕ ُٔٗ ﴾ ... فىًصيا
ٍعميكمىاته  ﴿  .ُِ جُّ أىٍشييره مى ج  فىالى رىفىثى اٍلحى فىمىٍف فىرىضى ًفيًيف  اٍلحى

جِّ   ﴾ ....كىالى فيسيكؽى كىالى ًجدىاؿى ًفي اٍلحى
ُٕٗ ّٔ،ْٖ 

ـٍ   ﴿  .ِِ بِّكي نىاحه أىف تىٍبتىغيكٍا فىٍضالن مِّف ر  ـٍ جي مىٍيكي  ُٖ ُٖٗ ﴾... لىٍيسى عى
كفى ًإال  أىٍف يىٍ ًتيىييـي الم وي ًفي ظيمىؿو ًمفى الٍ ىى ﴿  .ِّ اـً ٍؿ يىٍنظيري غىمى

عي اأٍليميكري  لىى الم ًو تيٍرجى ويًضيى اأٍلىٍمري كىاًج ًئكىةي كى  ﴾ كىاٍلمىالى
َُِ ِٔ،ْٗ 

ت ى يىٍطييٍرفى   ﴿  .ِْ بيكىيف  حى  ُٖ ِِِ ﴾... كىالى تىٍقرى
ٍف أىرىادى أىٍف  ﴿  .ِٓ ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيًف ًلمى دىىيف  حى كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالى

اعى  ـ  الر ضى  ﴾ ...ةييًت
ِّّ ٖٗ 

ػػاًعوىوي لىػػوي   ﴿  .ِٔ ػػننا فىييضى سى ػػا حى ػػٍف ذىا ال ػػًذم ييٍقػػًرضي الم ػػوى وىٍرضن مى
عيكفى  لىٍيًو تيٍرجى يىٍبسيطي كىاًج  ﴾ أىٍضعىافنا كىًثيرىةن كىالم وي يىٍقًبضي كى

ِْٓ َُٔ 

ـٍ تىػرى ًإلىػى اٍلمىػهىً ًمػٍف بىنًػي ًإٍسػرىاًئيؿى ًمػٍف بىٍعػًد ميكسىػى ًإٍذ  ﴿  .ِٕ أىلى
ًمكنا نيقىاًتٍؿ ًفي سىًبيًؿ الم ًو وىالي   ﴾ ...كا ًلنىًبُي لىييـي اٍبعىٍث لىنىا مى

ِْٔ ّٗ 

ـٍ ًبنىيىػػرو ﴿  .ِٖ ٍبتىًمػػيكي نيكًد وىػػاؿى ًإف  الم ػػوى مي ػػؿى طىػػاليكتي بًػػاٍلجي ػػا فىصى فىمىم 
 ﴾... ًربى ًمٍنوي فىمىٍيسى ًمنِّيفىمىٍف شى 

ِْٗ َُِ 

ػا كىاٍنظيٍر ًإلىػى اٍلًعظىػاـً كى ...  ﴿  .ِٗ ـ  نىٍكسيػكىىا لىٍحمن ٍيػؼى نيٍنًشػزيىىا ثيػ
مىى كيؿِّ شىٍيءو وىًديره  ـي أىف  الم وى عى  ﴾ فىمىم ا تىبىي فى لىوي وىاؿى أىٍعمى

ِٓٗ ٖٕ 



  فكارس العامةال

     ُِْ 

ٍكًعظىةه  ... ﴿  .َّ  ٕٗ ِٕٓ ﴾ ...فىمىٍف جاءىهي مى
عيكفى ًفيًو ًإلىى الم وً   ﴿  .ُّ ا تيٍرجى  ْٔ ُِٖ ﴾...كىات قيكا يىٍكمن

 انآل عمر سورة 
اًلؾى اٍلميٍمؾً  ﴿  .ِّ  ٗ ِٔ ﴾...ويًؿ الم ييـ  مى
ػػٍؤًمًنيفى  ﴿  .ّّ ػػاًفًريفى أىٍكًليىػػاءى ًمػػٍف ديكًف اٍلمي ٍؤًمنيػػكفى اٍلكى الى يىت ًخػػًذ اٍلمي

ػػػٍيءو ًإال  أىٍف تىت قيػػػكا  ًلػػػؾى فىمىػػػٍيسى ًمػػػفى الم ػػػًو ًفػػػي شى ػػػٍؿ ذى ػػػٍف يىٍوعى مى كى
ـٍ تيقىاةن   ﴾...ًمٍنيي

ِٖ ٖٔ،ِٔ 

ويكليك ..﴿  .ّْ سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى كى ـٍ كى طىايىاكي ـٍ خى  ٓٔ ٖٓ ﴾ ا ًحط ةه نىٍغًوٍر لىكي
ـٍ ًفػي  ﴿  .ّٓ دو كىالر سيكؿي يىٍدعيككي مىى أىحى ًإٍذ تيٍصًعديكفى كىالى تىٍمكيكفى عى

ـٍ   ﴾..أيٍخرىاكي
ُّٓ ٔٗ 

نىةن نيعىاسنا يىٍغشىى طىا  ﴿  .ّٔ ِـّ أىمى ـٍ ًمٍف بىٍعًد اٍلغى مىٍيكي ًئوىػةن ثيـ  أىٍنزىؿى عى
ـٍ  ـٍ أىٍنويسييي ٍتيي طىاًئوىةه وىٍد أىىىم  ـٍ كى  ﴾...ًمٍنكي

ُْٓ ٖٓ 

بيًر كى بكى  ... ﴿  .ّٕ ًنيرً بالزُّ  ٗ ُّٖ ﴾ اٍلًكتىاًب اٍلمي
ـٍ   ﴿  .ّٖ اًمػػؿو ًمػػٍنكي ػػؿى عى ـٍ أىنِّػػي الى أيًضػيعي عىمى بُّييػػ ـٍ رى ابى لىييػػ فىاٍسػتىجى

ـٍ ًمٍف بىٍعضو  كي  ﴾...ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى بىٍعضي
ُٗٓ ٕٕ 

 النساءسورة 
ـى  ...﴿  .ّٗ ا  ٖ ُ ﴾...كىات قيكا الم وى ال ًذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى
ٍيػػػًو ًلكيػػػؿِّ كىاًحػػػدو ...﴿  .َْ ٍف كىانىػػػٍت كىاًحػػػدىةن فىمىيىػػػا النٍِّصػػػؼي كىأًلىبىكى كىاًج

ا السُّديسي ًمم ا تىرىؾى   ﴾  ...ًمٍنييمى
ُُ ْٖ 

ػػػػػؿه ييػػػػػكرىثي ...﴿  .ُْ ػػػػػافى رىجي ٍف كى لىػػػػػوي أىخه أىٍك كىاًج كىاللىػػػػػةن أىًك اٍمػػػػػرىأىةه كى
ا السُّديسي   ﴾ ...أيٍخته فىًمكيؿِّ كىاًحدو ًمٍنييمى

ُِ 
 

ُٖ 

بيكفى كىال ًذيفى   ﴿  .ِْ عىٍمنىا مىكىاًليى ًمم ا تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف كىاأٍلىٍورى ًلكيُؿ جى كى
ـٍ  ـٍ نىًصيبىيي ـٍ فىآتيكىي انيكي قىدىٍت أىٍيمى  ﴾ ..عى

ّّ َُٖ،ْٔ 

ػػػا ا ﴿  .ّْ ػػػكفى مى يىٍكتيمي كفى الن ػػػاسى ًباٍلبيٍخػػػًؿ كى يىػػػٍ ميري ميػػػكفى كى ل ػػػًذيفى يىٍبخى
ـي الم وي ًمٍف فىٍضًمًو كىأىٍعتىٍدنىا ًلٍمكىاًفًريفى عىذىابنا ميًييننا  ﴾ آتىاىي

ّٕ ّٗ 

ـي اأٍلىٍرضي  ... ﴿  .ْْ  ٕٗ ِْ ﴾ ....لىٍك تيسىك ل ًبًي
ـٍ أىًف   ﴿  .ْٓ مىػٍيًي لىٍك أىن ػا كىتىٍبنىػا عى ػكا ًمػٍف كى ـٍ أىًك اٍخريجي اٍوتيميػكا أىٍنويسىػكي

ـٍ  ا فىعىميكهي ًإال  وىًميؿه ًمٍنيي ـٍ مى  ﴾ ...ًديىاًركي
ٔٔ ٕٕ 
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     ُِٓ 

ـٍ  ﴿  .ْٔ كا ًمٍف ًعٍنًدؾى بىي تى طىاًئوىػةه ًمػٍنيي زي يىقيكليكفى طىاعىةه فىًإذىا بىرى كى
ا ييبىيِّتيكفى  ٍيرى ال ًذم تىقيكؿي كىالم وي يىٍكتيبي مى  ﴾...غى

ُٖ ٗٓ 

ٍيػبى   ﴿  .ْٕ ػًة الى رى ـٍ ًإلىػى يىػٍكـً اٍلًقيىامى الم وي الى ًإلىوى ًإال  ىيكى لىيىٍجمىعىن كي
ًديثنا ٍف أىٍصدىؽي ًمفى الم ًو حى مى  ﴾ ًفيًو كى

ٖٕ ٗٓ 

نيكا ًإذىا﴿  .ْٖ ٍبتيـٍ ًفي سىًبيًؿ اً فىتىبىي نيكاٍ  يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمى رى  ُٕ ْٗ ﴾...ضى
ًر الى يىٍسػػتىًكم  ﴿  .ْٗ ػػرى ٍيػػري أيكًلػػي الض  ػػٍؤًمًنيفى غى اٍلقىاًعػػديكفى ًمػػفى اٍلمي

ػػؿى الم ػػوي  ـٍ فىض  ـٍ كىأىٍنويًسػػًي ػػًبيًؿ الم ػػًو بًػػ ىٍمكىاًلًي اًىػػديكفى ًفػػي سى كىاٍلميجى
ةن  مىى اٍلقىاًعًديفى دىرىجى ـٍ عى ـٍ كىأىٍنويًسًي اًىًديفى ًب ىٍمكىاًلًي  ﴾ ...اٍلميجى

ٗٓ ٖٔ 

ػػػػػػاًء كىاٍلًكٍلػػػػػػدىاًف الى  يفى ًإال  اٍلميٍستىٍضػػػػػػعىوً  ﴿  .َٓ ػػػػػػاًؿ كىالنِّسى ًمػػػػػػفى الرِّجى
 ﴾يىٍستىًطيعيكفى ًحيمىةن كىالى يىٍيتىديكفى سىًبيالن 

ٖٗ ٕٕ 

 المائدةسورة 
كا  ... ﴿  .ُٓ ػػػحي ـٍ ًإلىػػػى اٍلمىرىاًفػػػًؽ كىاٍمسى ـٍ كىأىٍيػػػًديىكي ػػػكىىكي فىاٍغًسػػػميكا كيجي

ـٍ ًإلىى اٍلكىٍعبىٍيفً  مىكي ـٍ كىأىٍرجي  ﴾... ًبريءيكًسكي
ٔ ُٖ 

ػػػػبىا  ﴿  .ِٓ ػػػػا كىسى ػػػػزىاءن ًبمى كىالس ػػػػاًرؽي كىالس ػػػػاًروىةي فىػػػػاٍوطىعيكا أىٍيػػػػًديىييمىا جى
ًكيـه   ﴾ نىكىاالن ًمفى الم ًو كىالم وي عىًزيزه حى

ّٖ َُْ،ْٓ 

ػػٍف ًدينًػػًو فىسىػػٍكؼى   ﴿  .ّٓ ـٍ عى ػػٍف يىٍرتىػػد  ًمػػٍنكي نيػػكا مى يىػػا أىيُّيىػػا ال ػػًذيفى آمى
ٍؤًمًنيفى يىٍ ًتي الم وي ًبقىٍكـو ييحً  مىى اٍلمي ييًحبُّكنىوي أىًذل ةو عى ـٍ كى  ﴾...بُّيي

ْٓ َُٔ،ٗٓ 

وىبىةو ... ﴿  .ْٓ  ُٖ ٖٗ ﴾... أىٍك تىٍحًريري رى
ٍذ تىٍخميػػػؽي ًمػػػفى الطِّػػػيًف كىيىٍيئىػػػًة الط ٍيػػػًر بًػػػًإٍذًني فىتىػػػٍنوياي ...  ﴿  .ٓٓ كىاًج

ػػػػػػػوى كىاأٍلى  تيٍبػػػػػػػًرئي اأٍلىٍكمى ٍبػػػػػػػرىصى ًفييىػػػػػػػا فىتىكيػػػػػػػكفي طىٍيػػػػػػػرنا بًػػػػػػػًإٍذًني كى
 ﴾...ًبًإٍذًني

َُُ ٗٔ 

 سورة األنعام
ًلي ا فىاًطًر الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىىيػكى  ﴿  .ٔٓ ٍيرى الم ًو أىت ًخذي كى ويٍؿ أىغى

ـي  ـي كىالى ييٍطعى  ﴾ ...ييٍطًع
ُْ َُٗ 

كفى  ﴿  .ٕٓ ةى كىات قيكهي كىىيكى ال ًذم ًإلىٍيًو تيٍحشىري  َُٖ ِٕ ﴾ كىأىٍف أىًويميكا الص الى
يىػاتو ...﴿  .ٖٓ ـٍ آلى يىٍنًعػًو ًإف  ًفػي ذىًلكيػ ػرى كى ًرًه ًإذىا أىٍثمى كا ًإلىى ثىمى اٍنظيري

 ﴾ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى 
ٗٗ ْٕ 

اءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى ....  ﴿  .ٗٓ ـٍ أىن يىا ًإذىا جى ا ييٍشًعريكي مى  ّٓ َُٗ ﴾كى
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     ُِٔ 

 سورة األعراف
ػػػػ  ﴿  .َٔ ـٍ ًلبىاسن مىػػػػٍيكي ٍلنىػػػػا عى ـى وىػػػػٍد أىٍنزى ـٍ يىػػػػا بىنًػػػػي آدى ػػػػٍكآًتكي ا ييػػػػكىاًرم سى

ًريشنا  ﴾...كى
ِٔ َٓ 

كا   ﴿  .ُٔ ـٍ طىػاًئؼه ًمػفى الش ػٍيطىاًف تىػذىك ري ًإف  ال ًذيفى ات قىٍكا ًإذىا مىس ػيي
كفى  ـٍ ميٍبًصري  ﴾ فىًإذىا ىي

َُِ ٓٗ 

 سورة األنفال
ٍيػػإ  ﴿  .ِٔ ٍف تىٍنتىييػػكا فىييػػكى خى ـي اٍلوىػػٍتحي كىاًج ػػاءىكي كا فىقىػػٍد جى ره ٍف تىٍسػػتىٍوًتحي

لىػػػٍك  ػػػٍيئنا كى ـٍ شى ـٍ ًفئىػػػتيكي ػػػٍنكي لىػػػٍف تيٍغنًػػػيى عى ٍف تىعيػػػكديكا نىعيػػػٍد كى ـٍ كىاًج لىكيػػػ
 ﴾... كىثيرىتٍ 

ُٗ ِٖ 

ٍكػػػػبي ﴿  .ّٔ ـٍ ًباٍلعيػػػػٍدكىًة اٍلقيٍصػػػػكىل كىالر  ًإٍذ أىٍنػػػػتيـٍ ًباٍلعيػػػػٍدكىًة الػػػػدٍُّنيىا كىىيػػػػ
ٍختىمىٍوتيـٍ ًفي اٍلًمي ٍدتيـٍ الى لىٍك تىكىاعى ـٍ كى  ﴾...عىادً أىٍسوىؿى ًمٍنكي

ِْ ٗٓ 

ـٍ ًمفى اأٍلىٍسػرىل ًإٍف يىٍعمىػـً يى   ﴿  .ْٔ ٍف ًفي أىٍيًديكي ا أىيُّيىا الن ًبيُّ ويٍؿ ًلمى
ـٍ  ٍيرنا ًمم ا أيًخذى ًمٍنكي ـٍ خى ٍيرنا ييٍؤًتكي ـٍ خى  ﴾...الم وي ًفي ويميكًبكي

َٕ ٖٖ 

 سورة التوبة
وىالىػ ﴿  .ٓٔ ٍيره اٍبػفي الم ػًو كى وىالىًت اٍليىييكدي عيزى ًسػيحي كى ػارىل اٍلمى ًت الن صى

ػاًىئيكفى وىػٍكؿى ال ػذً  ـٍ ييضى ـٍ ًب ىٍفكىاًىًي كا اٍبفي الم ًو ذىًلؾى وىٍكلييي يفى كىوىػري
 ﴾ ...ًمٍف وىٍبؿي 

َّ َُْ 

ػػػةي الم ػػًو ًىػػػيى  ...﴿  .ٔٔ كىًممى كا السُّػػٍومىى كى ػػةى ال ػػػًذيفى كىوىػػري عىػػؿى كىًممى كىجى
 ﴾ ...اٍلعيٍميىا

َْ ٗٔ،ّٔ 

ػػاًر كىال ػػًذيفى كىالس ػػابً   ﴿  .ٕٔ ليػػكفى ًمػػفى اٍلمييىػػاًجًريفى كىاأٍلىٍنصى قيكفى اأٍلىك 
ٍنوي  كا عى ـٍ كىرىضي ٍنيي ـٍ ًبًإٍحسىافو رىًضيى الم وي عى  ﴾ ...ات بىعيكىي

ََُ ٖٔ،ْٕ،ٗ 

ػػػؿِّ  ﴿  .ٖٔ ـٍ ًبيىػػػا كىصى كِّيًي تيػػػزى ـٍ كى ػػػدىوىةن تيطىيِّػػػريىي ـٍ صى ػػػٍذ ًمػػػٍف أىٍمػػػكىاًلًي خي
تىؾى  الى ـٍ ًإف  صى مىٍيًي ًميـه  عى ـٍ كىالم وي سىًميعه عى  ﴾  سىكىفه لىيي

َُّ َُٖ 

 سورة يونس
ـٍ بًػػػًو فىقىػػػٍد وػػػ  ﴿  .ٗٔ ـٍ كىالى أىٍدرىاكيػػػ مىػػػٍيكي ػػػا تىمىٍكتيػػػوي عى ػػػاءى الم ػػػوي مى ٍؿ لىػػػٍك شى

ـٍ عيميرنا ًمٍف وىٍبًمًو أىفىالى تىٍعًقميكفى   ﴾ لىًبٍثتي ًفيكي
ُٔ ْٔ 

ـٍ ًفػػػي اٍلبىػػػرِّ   .َٕ ػػػيِّريكي ت ػػػى ًإذىا كيٍنػػػتيـٍ ًفػػػي  ىيػػػكى ال ػػػًذم ييسى كىاٍلبىٍحػػػًر حى
كا ًبيىا  فىًرحي ـٍ ًبًريحو طىيِّبىةو كى ٍيفى ًبًي رى  ﴾...اٍلويٍمًؾ كىجى

ِِ ِٖ 
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     ُِٕ 

 سورة ىود
ٍيػػػػري  وىػػػػاؿى يىػػػػا نيػػػػكحي ًإن ػػػػوي لىػػػػٍيسى ًمػػػػٍف أىٍىًمػػػػؾى  ﴿  .ُٕ ػػػػؿه غى ًإن ػػػػوي عىمى

اًلحو   ﴾ ...صى
ْٔ ْٖ،ٓٔ 

بِّؾى ًإذىا أى   ﴿  .ِٕ كىذىًلؾى أىٍخذي رى ػةه كى ذى اٍلقيػرىل كىًىػيى ظىاًلمى ًإف  أىٍخػذىهي  خى
 ﴾أىًليـه شىًديده 

َُِ َُٓ 

سىًعيده  ﴿  .ّٕ ـٍ شىًقيٌّ كى  ّٗ َُٓ ﴾ يىٍكـى يىٍ ًت الى تىكىم ـي نىٍوسه ًإال  ًبًإٍذًنًو فىًمٍنيي
ميػػ  ﴿  .ْٕ ػػا يىٍعمى ـٍ ًإن ػػوي ًبمى ػػالىيي بُّػػؾى أىٍعمى ـٍ رى فِّيىن يي ػػا لىييػػكى ف  كيػػال  لىم  كفى كىاًج

ًبيره   ﴾ خى
ُُُ ٕٗ 

 سورة يوسف
ًتًو آيىاته ًلمس اًئًميفى   ﴿  .ٕٓ ٍخكى  ّٖ ٕ ﴾ لىقىٍد كىافى ًفي ييكسيؼى كىاًج
اًفظيكفى   ﴿  .ٕٔ ن ا لىوي لىحى يىٍمعىٍب كىاًج  ُٔ ُِ ﴾ أىٍرًسٍموي مىعىنىا غىدنا يىٍرتىٍع كى
لىٍت لى   ﴿  .ٕٕ مىػػى وىًميًصػػًو بًػػدىـو كىػػًذبو وىػػاؿى بىػػٍؿ سىػػك  ػػاءيكا عى ـٍ كىجى كيػػ

ًميؿه  ٍبره جى ـٍ أىٍمرنا فىصى  ﴾...أىٍنويسيكي
ُٖ ٖٓ 

م قىػًت اأٍلىٍبػكىابى  ﴿  .ٖٕ ػٍف نىٍوًسػًو كىغى دىٍتوي ال ًتي ىيػكى ًفػي بىٍيًتيىػا عى كىرىاكى
ٍثكىامى  بِّي أىٍحسىفى مى وىالىٍت ىىٍيتى لىؾى وىاؿى مىعىاذى الم ًو ًإن وي رى  ﴾..كى

ِّ ّٖ 

ػػػ  ﴿  .ٕٗ ػػػٍجفي أىحى ال  وىػػػاؿى رىبِّ السِّ ػػػا يىػػػٍدعيكنىًني ًإلىٍيػػػًو كىاًج بُّ ًإلىػػػي  ًمم 
اًىًميفى   ﴾تىٍصًرٍؼ عىنِّي كىٍيدىىيف  أىٍصبي ًإلىٍيًيف  كىأىكيٍف ًمفى اٍلجى

ّّ ٕٔ،ْٗ 

ىٍنتى ييكسيؼي وىاؿى أىنىا ييكسيؼي كىىىذىا أىًخػي وىػٍد ءً اليكا أى وى   ﴿  .َٖ ن ؾى ألى
مىٍينىا  ﴾...مىف  الم وي عى

َٗ َٗ 

 براىيمسورة إ
ـٍ كىٍعػػدى  ﴿  .ُٖ ػػدىكي ػػا ويًضػػيى اأٍلىٍمػػري ًإف  الم ػػوى كىعى وىػػاؿى الش ػػٍيطىافي لىم  كى

ـٍ  ـٍ فى ىٍخمىٍوتيكي ٍدتيكي ؽِّ كىكىعى  ﴾...اٍلحى
ِِ ُُٓ 

 سورة الحجر
ػػكفى  ﴿  .ِٖ اًء فىظىمُّػػكا ًفيػػًو يىٍعريجي ـٍ بىابنػػا ًمػػفى الس ػػمى مىػػٍيًي لىػػٍك فىتىٍحنىػػا عى كى

 كفى لىقىاليكا ًإن مىا سي كري نىا بىٍؿ نىٍحفي وىٍكـه مىٍسحي اري  ﴾ كِّرىٍت أىٍبصى
ُٓ،ُْ ْٖ 

 سورة النحل
يمىافً ...﴿  .ّٖ ًئفٌّ ًباٍ،ً وىٍمبيوي ميٍطمى ٍف أيٍكًرهى كى  ِٔ َُٔ ﴾ ...إال  مى

 سورة اإلسراء
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     ُِٖ 

ـٍ إً   ﴿  .ْٖ ي اكي ـٍ كىاًج ؽو نىٍحفي نىٍرزيوييي ٍشيىةى ًإٍمالى ـٍ خى دىكي ف  كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى
ـٍ كىافى ًخٍطئنا كىًبيرنا  ﴾ وىٍتمىيي

ُّ ُُّ،ٖٖ 

اًمًيـٍ  ﴿  .ٖٓ  ُُّ ُٕ ﴾... يىٍكـى نىٍدعيك كيؿ  أينىاسو ًبًإمى
 سورة الكيف

دنا ﴿  .ٖٔ بِّي أىحى بِّي كىالى أيٍشًرؾي ًبرى  َُٕ ّٖ ﴾ لىًكن ا ىيكى الم وي رى
ٍمػػتيـٍ   ﴿  .ٕٖ يىػػٍكـى يىقيػػكؿي نىػػاديكا شيػػرىكىاًئيى ال ػػًذيفى زىعى ـٍ  كى ـٍ فىمىػػ ٍكىي فىػػدىعى

ٍكًبقنا ـٍ مى عىٍمنىا بىٍينىيي ـٍ كىجى  ﴾ يىٍستىًجيبيكا لىيي
ِٓ ٕٗ 

ػٍف شىػٍيءو وىاؿى فىًإًف ات بىٍعتىنًػ  ﴿  .ٖٖ ت ػى أيٍحػًدثى  ي فىػالى تىٍسػ ىٍلًني عى حى
 ﴾ لىؾى ًمٍنوي ًذٍكرنا

َٕ َُ 

ذي كيؿ  سىًوينىةو غىٍصبن كى  ... ﴿  .ٖٗ ـٍ مىًمؾه يىٍ خي  ٖٓ ٕٗ ﴾ اكىافى كىرىاءىىي
ػػػٍؿ  ﴿  .َٗ ٍيػػػره فىػػػ ىًعينيكًني ًبقيػػػك ةو أىٍجعى بِّػػػي خى ػػػا مىك نِّػػػي ًفيػػػًو رى وىػػػاؿى مى

ا ٍدمن ـٍ رى بىٍينىيي ـٍ كى  ﴾بىٍينىكي
ٗٓ  

 سورة مريم
ػػػاًورنا   ﴿  .ُٗ كىانىػػػًت اٍمرىأىتًػػػي عى ـه كى ػػػالى وىػػػاؿى رىبِّ أىن ػػػى يىكيػػػكفي ًلػػػي غي

وىٍد بىمىٍغتي ًمفى اٍلًكبىًر ًعًتي ا  ﴾كى
ٖ َُٖ 

اضي ًإلىى ًجٍذًع الن ٍخمىًة وىالىٍت يىا لىٍيتىًني ًمتُّ  ﴿  .ِٗ اءىىىا اٍلمىخى فى ىجى
ٍنًسي اوىٍبؿى ىى  كيٍنتي نىٍسينا مى  ﴾ذىا كى

ِّ َُٖ 

ًني ا ﴿  .ّٗ مىٍيًؾ ريطىبنا جى  ٕٗ ِٓ ﴾كىىيزِّم ًإلىٍيًؾ ًبًجٍذًع الن ٍخمىًة تيسىاًوٍط عى
لىدناأىفىرىأىٍيتى ال ًذم كىوىرى ًبآيىاتً  ﴿  .ْٗ كى يكتىيىف  مىاالن كى وىاؿى ألى  َُٗ ٕٕ ﴾نىا كى

 سورة طو
مىى اٍلعىٍرًش اٍستىكىلا  ﴿  .ٓٗ  ُْ ٓ ﴾ لر ٍحمىفي عى
ػػا أىتىاىىػػا نيػػكًدمى يىػػا ميكسىػػى   ﴿  .ٔٗ بُّػػؾى فىػػاٍخمىٍع  فىمىم  ًإنِّػػي أىنىػػا رى

 ﴾...ٍرتيؾى كىأىنىا اٍختى  نىٍعمىٍيؾى ًإن ؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىد ًس طيكنل 
ُُ-ُّ ََُ 

ػػػا   ﴿  .ٕٗ ػػػادي أيٍخًوييىػػػا ًلتيٍجػػػزىل كيػػػؿُّ نىٍوػػػسو ًبمى ًإف  الس ػػػاعىةى آًتيىػػػةه أىكى
 ﴾ تىٍسعىى

ُٓ ِٗ 

ػػةن ًمػػٍف   ﴿  .ٖٗ كا بًػػًو فىقىبىٍضػػتي وىٍبضى ػػري ـٍ يىٍبصي ػػا لىػػ ػػٍرتي ًبمى وىػػاؿى بىصي
لىٍت ًلي نىٍوًسي كىذىًلؾى سىك   ﴾أىثىًر الر سيكًؿ فىنىبىٍذتييىا كى

ٗٔ ٔٗ 

 الحجسورة 
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ٍيػره  ﴿  .ٗٗ ابىوي خى ٍرؼو فىًإٍف أىصى مىى حى ٍف يىٍعبيدي الم وى عى ًمفى الن اًس مى كى
مىى كىٍجًيوً  ابىٍتوي ًفٍتنىةه اٍنقىمىبى عى ٍف أىصى  ﴾...اٍطمى ىف  ًبًو كىاًج

ُُ َٔ 

 سورة األنبياء
ـٍ فىاٍسػػ ىليكا   ﴿  .ََُ ػػاالن نيػػكًحي ًإلىػػٍيًي ػػٍمنىا وىٍبمىػػؾى ًإال  ًرجى ػػا أىٍرسى مى أىٍىػػؿى كى

 ﴾ الذٍِّكًر ًإٍف كيٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى 
ٕ َُٗ 

كفى   ﴿  .َُُ ـٍ ييٍنًشري ذيكا آًليىةن ًمفى اأٍلىٍرًض ىي  ٕٖ ُِ ﴾ أىـً ات خى
ٍمنىا ًمٍف وىٍبًمؾى ًمٍف رىسيكؿو ًإال  نيكًحي ًإلىٍيوً   ﴿  .َُِ ا أىٍرسى مى  َُٗ ِٓ ﴾ كى
ـٍ أيم ةن كىاًحدىةن كى   ﴿  .َُّ ـٍ فىاٍعبيديكفً ًإف  ىىًذًه أيم تيكي بُّكي  ٕٔ ِٗ ﴾ أىنىا رى

 نالمؤمنوسورة 
ػػػػػػػكفى ﴿  .َُْ ٍنػػػػػػتيـٍ تىٍعمىمي ػػػػػػٍف ًفييىػػػػػػػا ًإٍف كي مى ػػػػػػػًف اأٍلىٍرضي كى   ويػػػػػػٍؿ ًلمى

كفى  ػػيىقيكليكفى ًلم ػػًو ويػػٍؿ أىفىػػالى تىػػذىك ري ػػٍف رىبُّ الس ػػمىكىاًت سى ويػػٍؿ مى
ػػػػيىقيكليكفى ًلم ػػػػوً الس ػػػػٍبًع كىرىبُّ اٍلعىػػػػٍرًش اٍلعىًظػػػػيـً  ويػػػػٍؿ أىفىػػػػالى  سى

 ﴾..ًبيىًدًه مىمىكيكتي كيؿِّ شىٍيءو ويٍؿ مىٍف تىت قيكفى 

ْٖ-ٖٗ ْٔ 

 النورسورة 
ثىػػػؿي نيػػػكًرًه كىًمٍشػػػكىاةو ًفييىػػػا   ﴿  .َُٓ الم ػػػوي نيػػػكري الس ػػػمىكىاًت كىاأٍلىٍرًض مى

ةو  اجى  ﴾...ًمٍصبىاحه اٍلًمٍصبىاحي ًفي زيجى
ّٓ ُٔ 

ييػٍذكىرى ًفييىػا اٍسػميوي ييسىػبِّحي ًفي بيييػكتو أىًذفى الم ػوي أىٍف تي   ﴿  .َُٔ ٍرفىػعى كى
اؿً   ﴾لىوي ًفييىا ًباٍلغيديكِّ كىاآٍلصى

ّٔ ُُْ 

 الفرقان سورة
وىػػاؿى أى  ﴿  .َُٕ ن ػػةه يىٍ كيػػؿي ًمٍنيىػػا كى ٍنػػزه أىٍك تىكيػػكفي لىػػوي جى ٍك ييٍمقىػػى ًإلىٍيػػًو كى

كرنا  ﴾الظ اًلميكفى ًإٍف تىت ًبعيكفى ًإال  رىجيالن مىٍسحي
ٖ ٕٗ 

ػػا كىػػافى يىٍنبىًغػػي لىنىػػا أىٍف نىت ًخػػذى ًمػػٍف ديكنًػػؾى اوػػ ﴿  .َُٖ انىؾى مى ليكا سيػػٍبحى
 ﴾..ًمٍف أىٍكًليىاء

ُٖ ّٔ 

اـً   ﴿  .َُٗ يىٍكـى تىشىق ؽي الس مىاءي ًباٍلغىمى  ٕٗ ِٓ ﴾... كى
  الشعراء  سورة

ًبُي مًُّبيفو  ﴿  .َُُ  ٕٓ ُٓٗ ﴾ًبًمسىافو عىرى
 النمل سورة

بيٍشرىل ًلٍمميٍؤًمنً   ﴿  .ُُُ  ْٗ،َُْ ِ ﴾ يفى ىيدنل كى
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لىًتًيـٍ كى   ﴿  .ُُِ الى ا أىٍنتى ًبيىاًدم اٍلعيٍمًي عىٍف ضى  َٗ ُٖ ﴾...مى
اًب   ﴿  .ُُّ ػر  الس ػػحى اًمػدىةن كىًىػيى تىميػرُّ مى تىػرىل اٍلًجبىػاؿى تىٍحسىػبييىا جى كى

ا تىٍوعىميكفى  ًبيره ًبمى ٍنعى الم ًو ال ًذم أىٍتقىفى كيؿ  شىٍيءو ًإن وي خى  ﴾ صي
ٖٖ َٗ 

 صصالق سورة
ٍديىفى  ... ﴿  .ُُْ مىا كيٍنتى ثىاًكينا ًفي أىٍىًؿ مى  ٖٕ ْٓ ﴾... كى

 العنكبوت سورة
ـٍ ًبيىػا ﴿  .ُُٓ ـٍ لىتىٍ تيكفى اٍلوىاًحشىةى مىا سىػبىقىكي ليكطنا ًإٍذ وىاؿى ًلقىٍكًمًو ًإن كي كى

دو ًمفى اٍلعىالىًميفى  تىٍقطىعيػكفى  ًمٍف أىحى ػاؿى كى ـٍ لىتىػٍ تيكفى الرِّجى أىئًػن كي
 ﴾ ...ًبيؿى الس  

ِٗ،ِٖ ُٗ 

يىن ػػػوي  وىػػػاؿى ﴿  .ُُٔ ػػػٍف ًفييىػػػا لىنينىجِّ ـي ًبمى ًإف  ًفييىػػػا ليكطنػػػا وىػػػاليكا نىٍحػػػفي أىٍعمىػػػ
ػػػاءىتٍ كىأىٍىمىػػػوي ًإال  اٍمرىأىتىػػػوي كىانىػػػٍت ًمػػػفى اٍلغىػػػاًبًريفى  ػػػا أىٍف جى لىم   كى

مينىا ليكطنا ًسيءى ًبًيـ  ﴾...ريسي

ّّ،ِّ ْٗ 

ًمميػػػ ﴿  .ُُٕ نيػػػكا كىعى ن ػػػًة كىال ػػػًذيفى آمى ـٍ ًمػػػفى اٍلجى ئىن يي اًت لىنيبىػػػكِّ ػػػاًلحى كا الص 
اًلًديفى ًفييىا فنا تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري خى  ﴾... غيرى

ٖٓ ٕٕ 

ت عيكا فىسىٍكؼى يىٍعمىميكفى   ﴿  .ُُٖ ًليىتىمى ـٍ كى ا آتىٍينىاىي كا ًبمى  ّٓ،ُٗ ٔٔ ﴾ ًليىٍكويري
 لقمان سورة

 ٖٔ ّ ﴾ ًنيفى ىيدنل كىرىٍحمىةن ًلٍمميٍحسً   ﴿  .ُُٗ
 السجدة سورة

ػا   ﴿  .َُِ ػزىاءن ًبمى ـٍ ًمػٍف ويػر ًة أىٍعػييفو جى ػا أيٍخًوػيى لىييػ ـي نىٍوػسه مى فىالى تىٍعمىػ
 ﴾كىانيكا يىٍعمىميكفى 

ُٕ ّٓ 

ػػػػةن يىٍيػػػػديكفى ﴿  .ُُِ ـٍ أىًئم  عىٍمنىػػػػا ًمػػػػٍنيي ػػػػانيكا  كىجى كى كا كى ػػػػبىري ػػػػا صى ًب ىٍمًرنىػػػػا لىم 
 ﴾ًبآيىاًتنىا ييكًونيكفى 

ِْ ّٓ 

 ألحزابا سورة
ػػػػًت  ﴿  .ُِِ ٍذ زىاغى ـٍ كىاًج ًمػػػػٍف أىٍسػػػػوىؿى ًمػػػػٍنكي ـٍ كى ـٍ ًمػػػػٍف فىػػػػٍكًوكي ػػػػاءيككي ًإٍذ جى

تىظينُّكفى ًبالم ًو الظُّنيكنىا نىاًجرى كى بىمىغىًت اٍلقيميكبي اٍلحى اري كى  ﴾اأٍلىٍبصى
َُ ْٖ 

وىػاليك  الم ػوى كىأىطىٍعنىػا الر سيػكالى قيكليكفى يىا لىٍيتىنىا أىطىٍعنىا يى ... ﴿  .ُِّ ا كى
مُّكنىا الس ًبيالى  كيبىرىاءىنىا فى ىضى ب نىا ًإن ا أىطىٍعنىا سىادىتىنىا كى  ﴾رى

ٕٔ،ٔٔ ْٖ 

 سبأ سورة
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بًػي مىعىػوي كىالط ٍيػرى ﴿  .ُِْ لىقىٍد آتىٍينىػا دىاكيكدى ًمن ػا فىٍضػالن يىػا ًجبىػاؿي أىكِّ كى
ًديدى   ﴾كىأىلىن ا لىوي اٍلحى

َُ ِٗ 

ٍسػػػػكى   ﴿  .ُِٓ ػػػػبىإو ًفػػػػي مى ػػػػافى ًلسى ػػػػٍف يىًمػػػػيفو لىقىػػػػٍد كى ن تىػػػػاًف عى ـٍ آيىػػػػةه جى ًنًي
كا لىوي  ـٍ كىاٍشكيري بِّكي ًشمىاؿو كيميكا ًمٍف ًرٍزًؽ رى  ﴾...كى

ُٓ ِٖ 

ـٍ ًفي اٍلغيريفىاًت آًمنيكفى ...  ﴿  .ُِٔ  ُُٓ ّٕ ﴾كىىي
ـٍ ﴿  .ُِٕ ًء ًإي ػػػاكي ػػػًة أىىىػػػؤيالى ًئكى ـ  يىقيػػػكؿي ًلٍممىالى ًميعنػػػا ثيػػػ ـٍ جى يىػػػٍكـى يىٍحشيػػػريىي كى

 ﴾كفى كىانيكا يىٍعبيدي 
َْ ٔٔ 

 يس سورة
ًميعه   ﴿  .ُِٖ ٍف كيؿٌّ لىم ا جى  ٕٗ ِّ ﴾ كىاًج
ًممىٍت أىٍيًدينىا أىٍنعىامنا﴿  .ُِٗ ـٍ ًمم ا عى مىٍقنىا لىيي ٍكا أىن ا خى ـٍ يىرى لى ـٍ لىيىػا  أىكى فىيي

اًلكيكفى   ﴾مى
ُٕ َْ 

 الصافات سورة
ػػػاًذبيكفى   ﴿  .َُّ ـٍ لىكى ن ييػػػ لىػػػدى الم ػػػوي كىاًج مىػػػى أىٍصػػػطىوىى اٍلبىنىػػػاًت  كى عى

 ﴾ اٍلبىًنيفى 
ُّٓ،ُِٓ ُٗ 

 ص سورة
ًميـه كىغىس اؽه   ﴿  .ُُّ  ٖٓ،ّٖ ٕٓ ﴾ىىذىا فىٍميىذيكويكهي حى
مىٍقػػػتي ًبيىػػػدىم   ﴿  .ُِّ ػػػا خى دى ًلمى نىعىػػػؾى أىٍف تىٍسػػػجي ػػػا مى وىػػػاؿى يىػػػا ًإٍبًمػػػيسي مى

ـٍ كيٍنتى ًمفى اٍلعىاًليفى   ﴾أىٍستىٍكبىٍرتى أى
ٕٓ َْ 

 الزمر سورة
ػػػ ىٍلتىييـٍ ﴿  .ُّّ لىػػًئٍف سى مىػػػؽى الس ػػمى  كى ػػٍف خى الم ػػػوي  كىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيىقيػػػكليف  مى

ػػػػػا تىػػػػػٍدعيكفى ًمػػػػػٍف ديكًف الم ػػػػػًو إً  نًػػػػػيى الم ػػػػػوي ويػػػػػٍؿ أىفىػػػػػرىأىٍيتيـٍ مى ٍف أىرىادى
رُ  رِّهً ًبضي  ﴾...ىىٍؿ ىيف  كىاًشوىاتي ضي

ّٖ ٖٔ 

كي بى  ﴿  .ُّْ اءىٍتؾى آيىاًتي فىكىذ ٍبتى ًبيىا كىاٍستىٍكبىٍرتى كى ٍنتى ًمػفى مىى وىٍد جى
 ﴾اٍلكىاًفًريفى 

ٓٗ ٔٔ 

 غافر سورة
ـٍ ًإال  ... ﴿  .ُّٓ ػػػا أىٍىػػػًديكي مى ػػػا أىرىل كى ـٍ ًإال  مى ػػػا أيًريكيػػػ ػػػٍكفي مى وىػػػاؿى ًفٍرعى

 ﴾سىًبيؿى الر شىادً 
ِٗ ُٓ 

 فصمت سورة
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 ُٓ ٓ ﴾...كوالكا ومكبنا فى أكنة  ﴿  .ُّٔ
 الشور  سورة

كىاًر ًفي اٍلبىٍحًر كىا ﴿  .ُّٕ ًمٍف آيىاًتًو اٍلجى ـً كى  ٖٕ ِّ ﴾أٍلىٍعالى
 الزخرف سورة

ًبٌيان   ﴿  .ُّٖ عىٍمنىاهي ويٍرآنان عىرى  ٕٓ ّ ﴾ ًإن ا جى
 الجاثية سورة

ا يىبيثُّ ًمٍف دىاب ةو آيىاته ًلقىٍكـو ييكًونيكفى   ﴿  .ُّٗ مى ـٍ كى ٍمًقكي ًفي خى  ٕٖ ْ ﴾كى
اًثيىةن كيؿُّ أيم ػةو تيػٍدعىى ًإلىػى ًكتىاًبيىػا  ﴿  .َُْ تىرىل كيؿ  أيم ةو جى اٍليىػٍكـى  كى

ا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ٍكفى مى  ﴾تيٍجزى
ِٖ ُُّ 

 محمد سورة
ًء تيٍدعىٍكفى ًلتيٍنًوقيكا ًفي سىًبيًؿ الم وً ﴿  .ُُْ  ٔٗ ّٔ ﴾...ىى ىٍنتيـٍ ىىؤيالى

 الحجرات سورة
نيػػػكا الى تيقىػػػدِّميكا بىػػػٍيفى يىػػػدىًم الم ػػػًو كىرىسيػػػكًلًو ﴿  .ُِْ يىػػػا أىيُّيىػػػا ال ػػػًذيفى آمى

ًميـه كىات قيكا الم    ﴾ وى ًإف  الم وى سىًميعه عى
ُ َُٓ 

ـٍ كىات قيػػكا الم ػػوى  ﴿  .ُّْ ٍيكي ػػكى كا بىػػٍيفى أىخى ٍؤًمنيػػكفى ًإٍخػػكىةه فى ىٍصػػًمحي ػػا اٍلمي ًإن مى
ميكفى  ـٍ تيٍرحى  ﴾لىعىم كي

َُ َٔ 

لىًكػػٍف ويكليػػكا أىٍسػػمىٍمنىا   ﴿  .ُْْ ـٍ تيٍؤًمنيػػكا كى ن ػػا ويػػٍؿ لىػػ وىالىػػًت اأٍلىٍعػػرىابي آمى
لىم ا  ـٍ كى يمىافي ًفي ويميكًبكي ًؿ اٍ،ً  ﴾...يىٍدخي

ُْ ٖٖ 

 ق سورة
 َُٔ ُْ ﴾ كىاٍستىًمٍع يىٍكـى يينىاًد اٍلمينىاًد ًمٍف مىكىافو وىًريبو ﴿  .ُْٓ

 الذاريات سورة
ًتيفي   ﴿  .ُْٔ ز اؽي ذيك اٍلقيك ًة اٍلمى  َٓ ٖٓ ﴾ ًإف  الم وى ىيكى الر 

 الطور سورة
زىاًئفي رى أى  ﴿  .ُْٕ ـٍ خى كفى ـٍ ًعٍندىىي ٍيًطري ـي اٍلميصى ـٍ ىي  ٗ ّٕ ﴾بِّؾى أى

 النجم سورة
ا يىرىل ﴿  .ُْٖ مىى مى كنىوي عى  ٖٓ ُِ ﴾ أىفىتيمىاري
 ٖٗ ِِ ﴾ ًتٍمؾى ًإذنا ًوٍسمىةه ًضيزىل ﴿  .ُْٗ

 الواقعة سورة
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كنىةو  ﴿  .َُٓ رو مىٍكضي مىى سيري مىٍييىا ميتىقىاًبًميفى  عى  ٖٓ ُٓ،ُٔ ﴾ميت ًكًئيفى عى
كدو   ﴿  .ُُٓ طىٍمحو مىٍنضي  ٖٕ ِٗ ﴾ كى
ًبيفى  ﴿  .ُِٓ ػػا ًإٍف كىػػافى ًمػػفى اٍلميقىػػػر  ن ػػػتي  فى ىم  ػػافه كىجى ٍيحى ٍكحه كىرى فىػػرى

 ﴾نىًعيـو 
ٖٗ،ٖٖ ٓٔ 

 الحديد سورة
ـٍ   ﴿  .ُّٓ ـٍ فىتىٍنتيـٍ أىٍنويسىكي لىًكن كي ـٍ وىاليكا بىمىى كى ـٍ نىكيٍف مىعىكي ـٍ أىلى يينىاديكنىيي

ـي اأٍلى  ٍتكي ب ٍصتيـٍ كىاٍرتىٍبتيـٍ كىغىر  تىرى اًنيُّ كى  ﴾...مى
ُْ ٔٔ 

ؿ  فىًإف  ﴿  .ُْٓ مىٍف يىتىكى كفى الن اسى ًباٍلبيٍخًؿ كى يىٍ ميري ميكفى كى ال ًذيفى يىٍبخى
ًميدي   ﴾ الم وى ىيكى اٍلغىًنيُّ اٍلحى

ِْ ٔٓ 

 المجادلة سورة
ـٍ ًإٍف  ﴿  .ُٓٓ ـٍ مىا ىيف  أيم يىاًتًي ـٍ ًمٍف ًنسىاًئًي كفى ًمٍنكي ال ًذيفى ييظىاًىري

لىٍدنىييـٍ أيم يىا ًئي كى ـٍ ًإال  الال   ﴾...تييي
ِ ْٗ،ٖٗ 

 الحشر سورة
ـٍ ...  ﴿  .ُٔٓ  ِٓ ٕ ﴾ ...كىٍي الى يىكيكفى ديكلىةن بىٍيفى اأٍلىٍغًنيىاًء ًمٍنكي

 الممتحنة سورة
ـٍ ًإلىى اٍلكيو اًر فىعىاوىٍبتيـٍ فىآتيكا  ﴿  .ُٕٓ ـٍ شىٍيءه ًمٍف أىٍزكىاًجكي ٍف فىاتىكي كىاًج

ييـٍ ًمٍثؿى مىا أىٍنوىقيكاال ًذيفى ذىىىبىٍت   ﴾  ...أىٍزكىاجي
ُُ ِٓ 

 الجمعة سورة
ميعىًة ي  ﴿  .ُٖٓ ًة ًمٍف يىٍكـً اٍلجي ا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ًإذىا نيكًدمى ًلمص الى

 ﴾...فىاٍسعىٍكا ًإلىى ًذٍكًر الم ًو 
ٗ ُٗ 

 المنافقون سورة
 َُ َُ ﴾ حيفالً ف الصى مً  كفى كي كأى  ... ﴿  .ُٗٓ

 الممك سورة
لىٍيًو النُّشيكري ...﴿  .َُٔ  ٕٖ ُٓ ﴾كىاًج

 الحاقة سورة
اًريىةً  ... ﴿  .ُُٔ ـٍ ًفي اٍلجى ٍمنىاكي مى  ٖٕ ُُ ﴾ حى

 الجن سورة
 ٗٔ ُويٍؿ أيكًحيى ًإلىي  أىن وي اٍستىمىعى نىوىره ًمفى اٍلًجفِّ فىقىاليكا ًإن ا   ﴿  .ُِٔ
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بنا  ﴾سىًمٍعنىا ويٍرآننا عىجى
 القيامة سورة

ٍنسى   ﴿  .ُّٔ ًئذو أىٍيفى اٍلمىوىرُّ يىقيكؿي اٍ،ً  ٔٔ َُ ﴾افي يىٍكمى
ويٍرآنىوي   ﴿  .ُْٔ ٍمعىوي كى مىٍينىا جى  ّ ُٕ ﴾ ًإف  عى

 اإلنسان سورة
ميٍمكان كىًبيران   ﴿  .ُٓٔ ذىا رىأىٍيتى ثىـ  رىأىٍيتى نىًعيمان كى  ُٗ َِ ﴾ كىاًج

 المرسبلت سورة
ٍوره  ﴿  .ُٔٔ  ّٖ ّّ ﴾كى ىن وي ًجمىالىته صي

 النازعات سورة
 َٖ ُٖ ﴾ ىىٍؿ لىؾى ًإلىى أىٍف تىزىك ى فىقيؿٍ   ﴿  .ُٕٔ

 عبس سورة
د ل  ﴿  .ُٖٔ  َٖ ٔ ﴾فى ىٍنتى لىوي تىصى
 ٕٖ ِِ ﴾ ثيـ  ًإذىا شىاءى أىٍنشىرىهي   ﴿  .ُٗٔ
ٍنسىافي ًإلىى طىعىاًمًو   ﴿  .َُٕ بىٍبنىا اٍلمىاءى  فىٍميىٍنظيًر اٍ،ً أىن ا صى

ب ا    ﴾صى
ِٓ،ِْ ٔٓ 

 التكوير سورة
مىى ا  ﴿  .ُُٕ مىا ىيكى عى  َُ ِْ ﴾ فيٍ نً ضى بً  ٍلغىٍيبً كى

 االنشقاق سورة
 ٕٔ ُٗ ﴾ لىتىٍركىبيف  طىبىقنا عىٍف طىبىؽو   ﴿  .ُِٕ

 الطارق سورة
اًفظه   ﴿  .ُّٕ مىٍييىا حى  ٕٗ ْ ﴾ًإٍف كيؿُّ نىٍوسو لىم ا عى

 الشمس سورة
اؼي عيٍقبىاىىا  ﴿  .ُْٕ  ْٓ ُٓ ﴾كىالى يىخى

 القارعة سورة
تىكيكفي اٍلًجبىاؿي كىاٍلًعٍيفً   ﴿  .ُٕٓ نويكشً  كى  ُٖ ٓ ﴾ اٍلمى

 الماعون سورة
 َُْ ُ ﴾ٍيتى ال ًذم ييكىذِّبي ًبالدِّيفً ءى أىرى   ﴿  .ُٕٔ

 اإلخبلص سورة
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ده   ﴿  .ُٕٕ مىدي  ويٍؿ ىيكى الم وي أىحى  َُْ ُ،ِ ﴾الم وي الص 
 الناس سورة

 ٗ ِ ﴾اسً الن   ؾً مً مى   ﴿  .ُٖٕ
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 ااقثهههههههرس األحهههههههههههػهثاـوًا: 

 الصوحة حديثال ـ.
 ب مف ال يشكر الناس ال يشكر ا  1
 ٔٓ ...أنو كاف يقرأ  عف رسكؿ ا   2
 ٕٓ أنو ورأ بالضـ  رسكؿ ا عف  3

ػ يوتتحػكف الصػالة بػ  كعثماف كعمػي كأبك بكر كعمر كاف رسكؿ ا   4
 ...(الحمد  رب العالميف)

ٕٓ 

) لسػػت بنبػػيء ا  :قػػاؿأف رجػػال وػػاؿ لػػو يػػا نبػػئ ا ف عػػف رسػػكؿ ا   5
 (كلكف نبي ا

ُٖ 

كال  جعميػػػا رياحػػػان االميػػػـ ) :أنػػػو كػػػاف إذا ىاجػػػت الػػػريح وػػػاؿ عػػػف النبػػػي   6
 ان(تجعميا ريح

ُٖ 

 ِٖ ىك اسـ رجؿ () :فقاؿ، أنو سئؿ عف سب  عف النبي   7

 ٖٗ الرضاع ما أنبت المحـ كأنشز العظـ  8
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 ثاؾثًا: ػهرس اؾرتاجهههح واألعههالم

 الصفحة سم العمما م.
 ُُُ الزجاج -إبراىيـ بف السرم بف سيؿ  .ُ
 ٖ إبراىيـ بف يزيد النخعي .ِ
 ّٓ أبك بكر األصبياني -أحمد بف الحسيف بف ميراف .ّ
 ّٔ أبك زيد – أحمد بف سييؿ البمخي .ْ
 ْ البنا الدمياطي – أحمد بف محمد الدمياطي الشافعي .ٓ
 ِْ أبك نصر – السمروندم أحمد بف محمد بف عبد الجميؿ .ٔ
 ٔ ابف مجاىد – أحمد بف مكسى بف العباس  .ٕ
 ِْ الحكيـ – إسحاؽ بف محمد بف إسماعيؿ السمروندم  .ٖ
 ُٓ الحسف بف أبي الحسف البصرم  .ٗ
 ُٔ حميد بف ويس األعرج  .َُ
 ُٔ  سعيد بف جبير األسدم  .ُُ
 ُٓ األعمش – سميماف بف ميراف األسدم  .ُِ
 ٗ السميف الحمبي– الحمبي بف محمدأحمد شياب الديف   .ُّ
 ّٓ  المنعـ بف غمبكف اىر بف عبدط  .ُْ
 ُُ ابف عطية – عبد الحؽ بف غالب المحاربي  .ُٓ
 ُٓ الرحمف بف أبي بكر السيكطي عبد  .ُٔ
 ٕٓ الرحمف بف محمد بف زنجمة عبد  .ُٕ
 ِٓ  الكريـ بف الوضؿ العباسي )الطائع (  عبد  .ُٖ
 ّٓ رحمف السمميأبك عبد ال – ا بف حبيب بف ربيعة عبد  .ُٗ
 ِْ الرحمف السمروندم ا بف عبد عبد  .َِ
 ٕٔ عاصـ بف الحجاج الجحدرم  .ُِ
 ُّ عثماف بف جني المكصمي  .ِِ
 ٕ أبك عمرك – الداني عثماف بف سعيد األمكم  .ِّ
 ُُ ()ابف الحاجب دمشقيعز الديف عمر بف محمد ال  .ِْ
 ُْ أبك الحسف – عمي بف إسماعيؿ األشعرم  .ِٓ
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 ِْ ماعيؿ السمروندمعمي بف محمد بف إس  .ِٔ
 ٕ سيبكيو -عمرك بف عثماف أبك بشر  .ِٕ
 ّٔ أبك حوص  – عمر بف محمد اليمذاني السمروندم  .ِٖ

 ٖٓ القاسـ بف سالـ  .ِٗ
 ّْ  وتيبة بف احمد البخارم  .َّ
 ُٖ مجاىد بف جبر  .ُّ
 ّٓ محمد بف جرير الطبرم  .ِّ
 ُْ أبك الوضؿ الخزاعي  – محمد بف جعور بف بديؿ  .ّّ
 ّٓ ميميمحمد بف حباف الت  .ّْ
 ٕٓ العطار  – محمد بف الحسف البغدادم  .ّٓ
 ّْ محمد بف الحسف بف فكرؾ  .ّٔ
 ُٔ محمد بف سيريف األنصارم  .ّٕ
 ٕٓ السراج  – محمد بف السرم  .ّٖ
 ّ ا الزركشي محمد بف عبد  .ّٗ
 ُٓ ابف محيصف – الرحمف بف محيصف محمد بف عبد  .َْ
 ّٕ محمد بف عمي الشاشي  .ُْ
 ّ  محمد بف محمد بف الجزرم  .ِْ
 ُُ النكيرم - محمد بف محمد بف محمد المالكي  .ّْ
 ِّ محمد بف محمد الماتريدم  .ْْ
 ٕ المبرد - محمد بف يزيد االزدم  .ْٓ
 ٕ أبك حياف محمد بف يكسؼ األندلسي  .ْٔ
 ٓٔ معمر بف المثنى البصرم  .ْٕ
 ٓٗ الموضؿ بف محمد الككفي  .ْٖ
 ٔ مكي بف أبي طاؿ القيسي  .ْٗ
 ّْ ىاركف الرشيد بف محمد الميدم  .َٓ
 ٕٗ الوراء - حيى بف زيادي  .ُٓ
 ُُ النككم - يحيى بف شرؼ الدمشقي  .ِٓ
 ُٓ اليزيدم – يحيى بف المبارؾ العدكم  .ّٓ
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 ُُ ا القرطبي يكسؼ بف عبد  .ْٓ
 ُْ أبك القاسـ –اليذلي  يكسؼ بف عمي  .ٓٓ
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 ػهرس ا صاا  وا راجع ابعًا: 

 القرآف الكريـ. .ُ
، عبػػد الوتػػاح إسػػماعيؿ شػػمبي، تحقيػػؽ أبػػي طالػػب، مكػػي بػػف ا،بانػػة عػػف معػػاني القػػراءات .ِ

 دار النيضة مصر.
مػاني كالمسػرات فػي كيسػمى )منتيػى األ ،إتحاؼ فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر .ّ

، تحقيػػؽ أنػػس عبػػد الغنػػي الػػدمياطي شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف، ت(ءاعمػػـك القػػرا
  ، دار الكتب العممية لبناف.ُميرة، ط

 ـ القرآف، جالؿ الديف السيكطي، مجمع الممؾ فيد.ا،تقاف في عمك  .ْ
 ، دار الورواف.ُإتقاف البرىاف في عمـك القرآف، أ.د. فضؿ حسف عباس، ط .ٓ
كزارة ، غازم طميمات تحقيؽأحسف التقاسيـ في معرفة األواليـ، محمد بف أحمد المقدسي،  .ٔ

 ـ.َُٖٗ، دمشؽ القكمي كا،رشادالثقافة 
 ـ.ُِٖٗ، دار العمكـ، ُ، طالقادر فريد ا،عجاز كالقراءات، فتحي عبد .ٕ
 ـ.ََِِ، دار العمـ لممالييف، ُٓ، طالزركمي خير الديف بف محمكد بف محمداألعالـ،  .ٖ
إمػػالء مػػا مػػف بػػو الػػرحمف مػػف كجػػكه ا،عػػراب كالقػػراءات، عبػػد ا بػػف الحسػػيف العكبػػرم،  .ٗ

 المكتبة العممية الىكر.
، دار ِبػػف حجػػر العسػػقالني، ط بػػف عمػػي أحمػػدأنبػػاء الغمػػر ب نبػػاء العمػػر فػػي التػػاريا،   .َُ

 ـ.ُٖٔٗالكتب العممية لبناف، 
 دار الوكر، تحقيؽ د.محمكد مطرجي، صر بف محمد بف إبراىيـ السمروندمنبحر العمكـ،  .ُُ

 .بيركت
، دار الكتػػػب ُ، طبػػػ بي حيػػػاف األندلسػػػي معػػػركؼمحمػػػد بػػػف يكسػػػؼ الالبحػػػر المحػػػيط ،  .ُِ

 ىػ.ُِِْالعممية لبناف، 
عمػػي  تحقيػػؽ، أبػػك الوػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي الدمشػػقي البدايػػة كالنيايػػة، .ُّ

 ق.َُْٖ، دار إحياء التراث العربي، ُ، طشيرم
 دار المعرفػػػةالبػػػدر الطػػػالع بمحاسػػػف مػػػف بعػػػد القػػػرف السػػػابع، محمػػػد بػػػف عمػػػي الشػػػككاني،  .ُْ

 بيركت.
ة أنػػس بػػف ، مكتبػػُالقاضػػي، ط حالبػػدكر الزاىػػرة فػػي القػػراءات العشػػر المتػػكاترة، عبػػد الوتػػا .ُٓ

 مالؾ مكة المكرمة.
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، محمػد أبػك الوضػؿ إبػراىيـالبرىاف في عمكـ القرآف، محمد بف عبػد ا الزركشػي، تحقيػؽ  .ُٔ
 ق.ُّٕٔ، دار إحياء الكتب العربية، ُط

البمغػػػة فػػػي تػػػراجـ أئمػػػة النحػػػك كالمغػػػة، محمػػػد بػػػف يعقػػػكب الويػػػركز أبػػػادم، تحقيػػػؽ محمػػػد  .ُٕ
 ي الككيت.، جمعية احياء التراث ا،سالمُالمصرم، ط

 ـ.ُِٔٗ، بغداد، وطمكبغاتاج التراجـ في طبقات الحنوية، زيف الديف بف  .ُٖ
الذىبي،  محمد بف أحمد بف عثماف، شمس الديف كفيات المشاىير كاألعالـتاريا ا،سالـ ك  .ُٗ

 ق.َُْٕ، دار الكتاب العربي، ُ، طعمر عبد السالـ تدمرمتحقيؽ 
الجتمػػػػاعي، حسػػػػف إبػػػػراىيـ حسػػػػف، مكتبػػػػة تػػػػاريا السياسػػػػي ا،سػػػػالمي كالػػػػديني كالثقػػػػافي كا .َِ

 ـ.ُِٔٗالنيضة المصرية القاىرة، 
 .بيركت دار الكتب العممية، حمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادمتاريا بغداد، أ .ُِ
 ـ.ُُّٕ، مطبعة السعادة مصر، ُ، طعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطيتاريا الخمواء،  .ِِ
، الشركة العممية لمكتاب، ُرزؽ ا أيكب، ط التاريا العباسي السياسي كالحضارم، إبراىيـ .ِّ

 ـ.ََُِ
تػػاريا الدكلػػة البكيييػػة السياسػػي كاالوتصػػادم كاالجتمػػاعي كالثقػػافي د. حسػػف منيمنػػة، الػػدار  .ِْ

 الجامعية بيركت.
، دار النوػػائس، ٗتػػاريا الدكلػػة العميػػة العثمانيػػة، محمػػد فريػػد بػػؾ، تحقيػػؽ إحسػػاف حقػػي، ط .ِٓ

 ـ.ََِّ
 محمد جماؿ سركرتاريا الدكلة الواطمية  .ِٔ
بيػػػركت،  دار الكتػػػب العمميػػػة، أبػػػك عبػػػد ا إسػػػماعيؿ بػػػف إبػػػراىيـ البخػػػارمالتػػػاريا الكبيػػػر،  .ِٕ

 ـ.ُٖٔٗ
(، حرير المعنػػى السػػديد كتنػػكير العقػػؿ الجديػػد مػػف توسػػير الكتػػاب المجيػػدالتحريػػر كالتنػػكير)ت .ِٖ

 .ُْٖٗ، الدار التكنسية ،محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي
دار الكتػب ، ُ، طزكريػا عميػرات، تحقيػؽ الػذىبيمحمد بف أحمد بف عثمػاف تذكرة الحواظ،  .ِٗ

 ق.ُُْٗبيركت،  العممية
 ق.ُُْٔالتوسير كالموسركف، محمد حسيف الذىبي، مكتبة كىبة القاىرة،  .َّ
، كمػاؿ يكسػؼ، تحقيػؽ محمد بػف عبػد الغنػي البغػدادمالتقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد،  .ُّ

 ق.َُْٖلكتب العممية بيركت، دار ا
، الػػػدار المصػػػرية، بػػػد السػػػالـ ىػػػاركفتيػػػذيب المغػػػة، محمػػػد بػػػف أحمػػػد األزىػػػرم، تحقيػػػؽ ع .ِّ

 ق.ُّْٖ
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 شػمس الػديف محمػد بػفتكضيح المشتبو في ضػبط أسػماء الػركاة كأنسػابيـ كألقػابيـ ككنػاىـ،  .ّّ
، ركتبيػػمؤسسػػة الرسػػالة ، ُ، تحقيػػؽ محمػػد نعػػيـ، طعبػػد ا بػػف محمػػد القيسػػي الدمشػػقي

 .ـُّٗٗ
، ِ، طعثماف بف سعيد بف عثمػاف بػف سػعيد بػف عمػرك الػدانيالتيسير في القراءات السبع،  .ّْ

 .ىػَُْْ، بيركت، دار الكتاب العربي
، دار ُ، طشػرؼ الػديف أحمػد، تحقيػؽ بػف أحمػد أبػك حػاتـ التميمػي محمد بف حبافالثقات،  .ّٓ

 ق.ُّٓٗالوكر، 
الطبػػرم، تحقيػػؽ أحمػػد  بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر محمػػد بػػف جريػػرجػػامع البيػػاف فػػي ت كيػػؿ القػػرآف،  .ّٔ

 ق.َُِْ، مؤسسة الرسالة، ُمحمد شاكر، ط
، تحقيػؽ محمػد رشػاد بػف تيميػةتقي الديف أبك العىبػاس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ جامع الرسائؿ،  .ّٕ

 ق.ُِِْ، دار العطاء الرياض، ُسالـ، ط
 الجامع في أخبار القرامطة سييؿ زكار، دار حساف دمشؽ. .ّٖ
، دار الحػديث ُ، طحمد بف أحمػد األنصػارم القرطبػيلقرآف، أبك عبد ا مالجامع ألحكاـ ا .ّٗ

 ق.ُُْْالقاىرة، 
الجكاىر المضية في طبقات الحنوية، محي الديف أبك محمد عبد القادر بػف محمػد القرشػي،  .َْ

 ق.ُُّْ،  دار ىجر، ِتحقيؽ عبد الوتاح محمد الحمك، ط
بيػركت،  ار الشركؽ، دبف أحمد بف خالكيوبك عبد ا الحسيف الحجة في القراءات السبع، أ .ُْ

 ق.َُُْ
ٌمػػػػادم الس ػػػػاًحمي، ط .ِْ ، دار الغػػػػرب ُالخالفػػػػة الواطميػػػػة بػػػػالمغرب فرحػػػػات الدشػػػػراكم، نقمػػػػو حى

 ـ.ُْٗٗا،سالمي بيركت، 
الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، أحمد بف يكسؼ المعركؼ بالسميف الحمبي، تحقيؽ  .ّْ

 أحمد الخراط، دار القمـ دمشؽ.
كاف امػػػػرؤ القػػػػيس، امػػػػرؤ القػػػػيس، تحقيػػػػؽ مصػػػػطوى عبػػػػد الشػػػػافي، دار الكتػػػػب العمميػػػػة ديػػػػ .ْْ

 ق.ُِْٓ
شػػياب الػػديف محمػػكد بػػف عبػػد ا ركح المعػػاني فػػي توسػػير القػػرآف العظػػيـ كالسػػبع المثػػاني،  .ْٓ

 ، دار إحياء التراث العربي بيركت. اآللكسيالحسيني 
حقيػػػؽ د. حػػػاتـ ، تـ األنبػػػارمبػػػك بكػػػر محمػػػد بػػػف القاسػػػ، أالزاىػػػر فػػػي معػػػاني كممػػػات النػػػاس .ْٔ

 ق.ُُِْ، مؤسسة الرسالة بيركت، صالح
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دار ، ِالبغػدادم، ط أبك بكر أحمد بػف مكسػى بػف العبػاس بػف مجاىػدالسبعة في القراءات،  .ْٕ
 ق.ََُْ، القاىرة المعارؼ

محمػػد ناصػػر الػػديف بػػف ، سمسػػمة األحاديػػث الضػػعيوة كالمكضػػكعة كأثرىػػا السػػيئ فػػي األمػػة .ْٖ
 ق.ُُِْالرياض،  دار المعارؼ، ُط ،الحاج نكح األلباني

د. بشار عكاد ، تحقيؽ أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذمسنف الترمذم )الجامع الكبير(،  .ْٗ
 ـ.ُٖٗٗ، دار الجيؿ بيركت، ِ، طمعركؼ

، مؤسسػػػة ّ، طالػػػذىبي يف أبػػػك عبػػػد ا محمػػػد بػػػف أحمػػػدشػػػمس الػػػدسػػػير أعػػػالـ النػػػبالء،  .َٓ
 ق.َُْٓالرسالة، 

، دار ابػف كثيػر عبد الحي بف أحمد بػف محمػد الحنبمػيمف ذىب، الذىب في أخبار  تشذرا .ُٓ
 ق.َُْٔدمشؽ، 

، بػػك جعوػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػالمة األزدم المعػػركؼ بالطحػػاكمشػػرح مشػػكؿ اآلثػػار، أ .ِٓ
 ق.ُُْٓ، مؤسسة الرسالة، ُط

المكتبػة ، ُ، ططػاىر عبػد القيػكـ بػف عبػد الغوػكر السػندم كأبػصوحات في عمكـ القراءات،  .ّٓ
 ق.ُُْٓ، األمدادية

دار ، شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف السػػػخاكمالضػػػكء الالمػػػع ألىػػػؿ القػػػرف التاسػػػع،  .ْٓ
 بيركت. مكتبة الحياة

 دار الكتػػػب العمميػػػة، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر السػػػيكطي أبػػػك الوضػػػؿطبقػػػات الحوػػػاظ،  .ٓٓ
 ق.َُّْبيركت، 

د. محمػػكد  تحقيػػؽ، تػػاج الػػديف بػػف عمػػي بػػف عبػػد الكػػافي السػػبكيطبقػػات الشػػافعية الكبػػرل،  .ٔٓ
 ق.ُُّْ، دار اليجر، ِ، طمحمد الطناحي

، تقػػػي الػػػديف أبػػػك عمػػػرك عثمػػػاف بػػػف عبػػػد الػػػرحمف ابػػػف الصػػػالحطبقػػػات الوقيػػػاء الشػػػافعية،  .ٕٓ
 ـ.ُِٗٗبيركت،  دار البشائر ا،سالمية، تحقيؽ محيي الديف عمي نجيب

لعمػـك مكتبة ا، تحقيؽ سميماف بف صالح الخزمطبقات الموسريف، أحمد بف محمد الداكدم،  .ٖٓ
 ق.ُُْٕالسعكدية،  كالحكـ

، مكتبػػة تحقيػػؽ عمػػي محمػػد عمػػر، عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي طبقػػات الموسػػريف، .ٗٓ
 ق.ُّٔٗكىبة القاىرة، 

 ، دار المعارؼ مصر.ِالعصر العباسي الثاني، د. شكوي ضيؼ، ط .َٔ
: ت)محمػػد بػػف محمػػد بػػف الشػػيير بػػابف الجػػزرم أبػػك الخيػػر غايػػة النيايػػة فػػي طبقػػات القػػراء، .ُٔ

 ق.َُِْ ،بيركت، دار الكتب العممية ّط، (ىػّّٖ
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محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد ، فػػتح القػػدير الجػػامع بػػيف فنػػي الركايػػة كالدرايػػة مػػف عمػػـ التوسػػير .ِٔ
 ق.ُِْٔ، دار الكفاء المنصكرة، ِ، تحقيؽ د. عبد الرحمف عميرة، طالشككاني

 كت.القامكس المحيط، محمد بف يعقكب الويركز آبادم، مؤسسة الرسالة بير  .ّٔ
تحقيػؽ مصػطوى سػعيد عبػد الحمػيـ وابػة، تاريخيا ثبكتيا حجيتيا أحكاميػا، نية آالقراءات القر  .ْٔ

 .، دار العرب، بيركتُ، طالخف
صر بف محمد نورة العيكف كمورح القمب المحزكف أك)الدرة الواخرة في عقكبة أىؿ الكبائر(،  .ٓٔ

 صكرة.، تحقيؽ السيد العربي، دار الخمواء المنبف إبراىيـ السمروندم
، دار القاسػػػػـ الريػػػػاض، ُوكاعػػػػد التػػػػرجيح عنػػػػد الموسػػػػريف د.حسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي الحربػػػػي، ط .ٔٔ

 ق.ُُْٕ
، ِ، طعبد اهلل القاضيي تحقيق ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيبانيالكامؿ في التاريا،  .ٕٔ

 ق.ُُْٓدار الكتب العممية بيركت، 
، دار الكتػػػب نوػػػيا الح مصػػػطوى بػػػف عبػػػد، كشػػػؼ الظنػػػكف عػػػف أسػػػامي الكتػػػب كالونػػػكف .ٖٔ

 ق.ُُّْالعممية بيركت، 
محمػد أحمػد حسػب ك  عبد ا عمي الكبيػرلساف العرب، محمد بف مكـر بف منظكر، تحقيؽ  .ٗٔ

 ، دار المعارؼ القاىرة.ىاشـ محمد الشاذليك  ا
 لساف المحدثيف محمد خمؼ سالمة  .َٕ
، مؤسسػػػػة األعممػػػػي بيػػػػركت، ّ، طأحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف حجػػػػر العسػػػػقالنيلسػػػػاف الميػػػػزاف،  .ُٕ

 ق.َُْٔ
أبػػػك الحسػػػف عمػػػي بػػف أبػػػي الكػػػـر محمػػػد بػػػف محمػػػد الشػػػيباني المبػػاب فػػػي تيػػػذيب األنسػػػاب،  .ِٕ

 ق.ََُْ، دار صادر بيركت، (ىػّّٖت: )الجزرم
كزارة المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كا،يضاح عنيا، أبػك الوػتح عثمػاف بػف جنػي،  .ّٕ

 .المجمس األعمى لمشئكف ا،سالمية األكواؼ
بػػػك محمػػػد عبػػػد الحػػػؽ بػػػف غالػػػب بػػػف عطيػػػة يز فػػػي توسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز، أالمحػػػرر الػػػكج .ْٕ

 ق.ُُّْ، دار الكتب العممية، حقيؽ عبد السالـ عبد الشافي محمد، تاألندلسي
 مكتبة المتنبي القاىرة.بف خالكيو، بك عبد ا الحسيف بف أحمد أ، مختصر في شكاذ القرآف .ٕٓ
 تحقيػؽ، عبػد ا بػف أحمػد بػف محمػكد النسػوي أبػك البركػاتمدارؾ التنزيؿ كحقػائؽ الت كيػؿ،  .ٕٔ

 ـ.ََِٓ ،بيركت دار النوائس، مركاف محمد الشعار
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، دار عبػػػػد ا الحػػػػاكـ محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا النيسػػػػابكرم أبػػػػكالمسػػػػتدرؾ عمػػػػى الصػػػػحيحيف،  .ٕٕ
 المعرفة بيركت.

، تحقيػؽ محمػد بػف عبػدهالسجسػتاني،  عبد ا بف سػميماف بػف األشػعثالمصاحؼ أبك بكر  .ٖٕ
 ق.ُِّْالقاىرة،  اركؽ الحديثةالو

 ، دار الشركؽ السعكدية.ُ، طمطمع العصر العباسي الثاني، د. نادية صقر .ٕٗ
 معجـ االصطالحات في عممي التجكيد كالقراءات إبراىيـ بف سعيد.  .َٖ
 .بيركت دار الوكر، أبك عبد ا ياوكت بف عبد ا الحمكممعجـ البمداف،  .ُٖ
مكتبػة ، المجيػد مدم بف عبػد، تحقيؽ حف أيكب الطبرانيسميماف بف أحمد بالمعجـ الكبير،  .ِٖ

 القاىرة. ابف تيمية
تحقيػؽ د. محمػد الحبيػب ، محمد بف أحمد بف عثمػاف الػذىبي أبك عبد امعجـ المحدثيف،  .ّٖ

 ، مكتبة الصديؽ الطائؼ.الييمة
عبػػد السػػالـ محمػػد ، تحقيػػؽ أبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػامعجػػـ مقػػاييس المغػػة،  .ْٖ

 ق.ُّٗٗ، دار الوكر، ىاركف
 معجـ المؤلويف، عمر رضى كحالة، دار إحياء التراث العربي. .ٖٓ
محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػػاف  أبػػك عبػػد ا، عصػػارعمػػى الطبقػػات كاالمعرفػػة القػػراء الكبػػار  .ٖٔ

 ق.َُْْ، مؤسسة الرسالة بيركت، ُ، طتحقيؽ : بشار عكاد معركؼ، الذىبي
تحقيػػؽ محمػػد ، بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي محمػػد أبػػك عبػػد االمقتنػػي فػػي سػػرد الكنػػى،  .ٕٖ

 ق.َُْٖ، الجامعة ا،سالمية المدينة المنكرة، صالح عبد العزيز المراد
 ـ.َُٖٗ دار مكتبة الحياة، بيركت،مقدمة في أصكؿ التوسير، أحمد بف تيمية،  .ٖٖ
، مطبعة ّق(، طُّٕٔمناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف، محمد بف عبد العظيـ الزرواني)ت .ٖٗ

 لحمبي.عيسى ا
، (ىػػػّّٖت: )محمػػد بػػف محمػػد بػػف الشػػيير بػػابف الجػػزرممنجػػد المقػػرئيف كمرشػػد الطػػالبيف،  .َٗ

 ق.ُُْٖ، مكتبة المقدسي القاىرة، ُط
مػػػنيج ا،مػػػاـ الطبػػػرم فػػػي القػػػراءات د. عبػػػد الػػػرحمف الجمػػػؿ، رسػػػالة ماجسػػػتير مقدمػػػة إلػػػى  .ُٗ

 ق.ُُِْلسياسة، العميا، لعمـك الشريعة كالحقكؽ كا تالجامعة األردنية، وسـ الدراسا
منيج أبي حياف في عرض القراءات كأثرىا في توسيره البحر المحيط، أحػالـ طػكير، رسػالة  .ِٗ

ماجسػػػػتير مقدمػػػػة إلػػػػى الجامعػػػػة ا،سػػػػالمية غػػػػزة، وسػػػػـ الدراسػػػػات العميػػػػا، لمتوسػػػػر كعمػػػػـك 
 ـ.َََِالقرآف،
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إلػػى مػػنيج النسػػوي فػػي القػػراءات كأثرىػػا فػػي توسػػيره، سػػحر كرديػػو، رسػػالة ماجسػػتير مقدمػػة  .ّٗ
 ـ.ََُِالجامعة ا،سالمية غزة، وسـ الدراسات العميا، لمتوسر كعمـك القرآف، 

 .ىػُِّْالمتخصصة، أ.د.محمكد حمدم زوزكؽ، القاىرة، القرآنية المكسكعة  .ْٗ
 .المكتبة العممية بيركتنظـ العقياف في أعياف األعياف، جالؿ الديف السيكطي،  .ٓٗ
ت: ) بػػػف محمػػػد بػػػف الشػػػيير بػػػابف الجػػػزرممحمػػػد  أبػػػك الخيػػػرالنشػػػر فػػػي القػػػراءات العشػػػر،  .ٔٗ

 ىػ ػُُْٖ، ُ، ودـ لو الشيا عمي الضباع، دار الكتب العممية، بيركت، ط(ىػّّٖ
تركػػػػػي  ق(، تحقيػػػػؽْٕٔ)ت: صػػػػالح الػػػػديف خميػػػػػؿ بػػػػف أيبػػػػؾ الصػػػػودمالػػػػكافي بالكفيػػػػات،  .ٕٗ

 ق.َُِْ، دار إحياء التراث بيركت، مصطوى
إحساف  ، تحقيؽ(ىػُٖٔ )ت:بف خمكاف ، أبك العباس شمس الديف بف محمدكفيات األعياف .ٖٗ

 بيركت. صادر  عباس، دار
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 اتههههههههههػهرس ا وضوعخاؿ ًا: 

 الصفحة الموضوع

 أ المقدمة

 ِ وقفات مع القراءات: التمييد

 ّ القرآنية المطمب األكؿ: تعريؼ القراءات
 ٔ المطمب الثاني: أركاف القراءة المقبكلة

 ُِ ءاتالمطمب الثالث: أنكاع القرا

 ُٔ توسير القرآف الكريـالمطمب الرابع: أىمية القراءات في 

 ُِ وحياتو العممية وعصره،،االمام السمرقندي الفصل األول: ترجمة

 ِِ االمام السمرقنديالمبحث األول: ترجمة 

 ِّ ككنيتو ،المطمب األكؿ: اسمو، كنسبو

 ِْ المطمب الثاني: مكلده، كنش تو

 ِٓ اتوكفالمطمب الثالث: 

 ِٔ عصر االمام السمرقنديالمبحث الثاني: 

 ِٕ الحالة السياسية كالوكريةالمطمب األكؿ: 

 ّّ الحالة االجتماعيةالمطمب الثاني: 

 ّْ الحالة الثقافيةالمطمب الثالث:

 ّٖ حياة االمام السمرقندي العممية : ثالثالمبحث ال

 ّٗ رحالتو العممية في طمب العمـالمطمب األكؿ: 

 ّٗ شيكخو كتالميذهالمطمب الثاني: 

 ُْ عقيدتو كمذىبو الوقيي المطمب الثالث: 

 ِْ المطمب الرابع: آثاره العممية كمؤلواتو
 ْْ الفصل الثاني:القراءات في تفسير االمام السمرقندي

 ْٓ أنواع القراءات التي استعرضيا في تفسيره: األولالمبحث 

 ْٔ اترةالقراءات المتك المطمب األكؿ: 

 ْٖ القراءات الصحيحةالمطمب الثاني: 

 ُٓ القراءات الشاذةالمطمب الثالث: 
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 ٔٓ منيجو في نسبة القراءات ألصحابيا :ثانيالمبحث ال

 ٕٓ نسبة القراءة إلى صاحبيا باسموالمطمب األكؿ: 

 ٓٔ نسبة القراءة ألىؿ البمدالمطمب الثاني: 

 ٕٔ بة ألحدالمطمب الثالث:ذكر القراءة غير منسك 
 ٗٔ المطمب الرابع:ذكر القراءة منسكبة إلى العامة أك الجماعة أك الجميكر

 ِٕ الفصل الثالث: التوجيو والترجيح واالختيار عند السمرقندي
 ّٕ السمرقندي في توجيو القراءات ممنيج االما :ولالمبحث األ 

 ْٕ تعريؼ التكجيو كرأم العمماء فيوالمطمب األكؿ: 

 ٖٕ بالم ثكرلثاني: تكجيو القراءات المطمب ا

 ٖٔ بالمغة العربيةالمطمب الثالث: تكجيو القراءات 

 ٔٗ ب حكاـ التالكةالمطمب الرابع: تكجيو القراءات 

 ٖٗ ذكره لمقراءات دكف تكجيو المطمب الخامس:
 ََُ منيج االمام السمرقندي في الترجيح واالختيار في القراءات :نيالمبحث الثا

 َُُ تعريؼ الترجيح كاالختيار كرأم العمماء فيوب األكؿ: المطم

 َُٓ الترجيح كاالختيار عند االماـ السمروندمالمطمب الثاني: 

 ُُِ في الميزانإلمام السمرقندي : القراءات عند ارابعالفصل ال

 ُُّ يحسب لئلمام السمرقنديما  المبحث األول:

 ُُٓ رقندييؤخذ عمى اإلمام السمما  المبحث الثاني:

 ُُٖ الخاتمة

 َُِ العربيةالمغة ب ممخص الرسالة

 ُُِ الويارس العامة

 ُِِ فيرس اآلياتأكالن: 

 ُّٔ فيرس األحاديثثانيان: 

 ُّٕ فيرس األعالـثالثان: 

 َُْ فيرس المصادر كالمراجعرابعان: 

 ُْٕ فيرس المكضكعاتخامسان: 
 ُْٗ ممخص الرسالة بالمغة ا،نجميزية

 



  فكارس العامةال

     ُْٗ 

 

Abstract : 
 
       Praise be to Allah, prayers and peace be upon the Messengers Muhammad, his 

family and his companions and those who followed him in truth until the Day of 

Judgment : 
         This research deals with the study approach of Imam Samarqandi in his 

interpretation  (The Sea of Science). And I have  apportioned it to a preface, four 

chapters and a conclusion.The Preface :  I mentioned the definition Quran  recitings   

lexically and idiomatically,   the pillars of the accepted reciting, the types of recitings, 

and the importance of reciting in the interpretation of the Holy Qur'an. 

        In the first chapter: I mentioned the inerpretation of Imam Samarqandi , 

his time and his academic life.I divided into three sections: I mentioned in the 

first part his interpretaiation , name, parentage, surname, birth ,upbringing and 

his death. And the second section deals with his era in terms of differrent 

situations experienced by him whether  they  political, intellectual, social and 

cultural . While the third section deals with his academic life and his travels in 

searching for science, his instructors , his students,   his faith , his doctrine of 

Jurisprudential approach, and his scientific works. 

         In the second chapter, I talk about his the recitings of his interpretation.     

And I divided it into two sections: The first topic addresses the types of 

recitings related to his Tafseer whether it is frequent, accurate, and abnormal . 

The second topic addresses attributing the recitings to their owners, or 

attributing them to the people of the country, or said reading is not attributed to 

one, or without attributing them to anybody or attributing them   to the public 

or the community. 

        The third chapter deals with the approach of Imam Samarqandi  in 

guidance   weighting and selection. This chapter is divided  into two sections. 

In the first one I  mentioned   his approach in guidance and I talk  about the 

definition of guidance and the opinion of scientists, and then took his departure 

for recitings and the scientists opinions about it .then I mentioned  his gnomic 

recitations, or in Arabic language or regulations of reciting leave the recitation 

without routing. The second topic I mentioned a method in the selection and 

weighting and I talked about their definitions and the opinion of scientists 

there. 

       The fouth Chapter deals with the judgement on the  approach of Imam 

Samarqandi in the recitationsand I mentioned his advantages and 

disadvantages. 

       The conclusion deals with  the most important findings and 

recommendations.   And I with that Allah will accept this humble work    , and 

to benefitial for others him, for He is able to do that.   Allah  blessings and 

peace be upon his profit Muhammad.  

 


